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Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 25

Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev 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 storitev po odprtem postopku

Št. 404-01-139/2004

e-pošta: objave@uradni-list.si

Ob-31926/04

Sprememba
V javnem razpisu za oddajo naročila
storitve po odprtem postopku za Finančni
najem s postopnim odkupom – leasing
objekta »preureditev bivše lokacije
»Tomos« za preselitev Srednje tehniške
šole Koper«, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 107 z dne 1. 10. 2004, Ob-26240/04
in EU št. 2004/S 192-163937 z dne 1. 10.
2004, se spremenijo točke tako, da se
sedaj glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 3. 12. 2004 do
3. 2. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 3. 2.
2005 do 10. ure; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Služba za investicije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 2. 2005
ob 13. uri, Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Služba za investicije, Kotnikova
38, sejna soba – 3. nadstropje, 1000 Ljubljana.
Predmetna sprememba nadomesti spremembo, ki je bila objavljena v Ur. l. RS, št.
108-109 z dne 8. 10. 2004, Ob-26916/04.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport

Ob-31897/04

1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor; tel. 02/449-20-00.
3. Datum izbire: 10. 6. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
električna energija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbe.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Elektro Gorenjska d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 92,607.679,44
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
96,397.670,76 SIT brez DDV, 92,607.679,44
SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: 5. 3. 2004,
Ob-6333/04.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 11. 2004.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 16-14/04

Ob-31932/04

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: 12. 10. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
medicinski pripomočki po sklopih in podsklopih:
– sklop 1: inštrumenti za enkratno uporabo,
– sklop 2: material za angiograﬁjo,
– sklop 3: material za nego stome,
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– sklop 4: material za sterilizacijo,
– sklop 5: mrežice vgradne,
– sklop 6: kirurška rezila,
– sklop 7: rezila za patologijo,
– sklop 8: nastavki za termometre
genius,
– sklop 9: nastavki za fototerapijo,
– sklop 10: vrečke za urin.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v primeru, da naročnik ni izbral
dobavitelja, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– Auremiana d.o.o. Sežana, Partizanska
cesta 109, 6210 Sežana;
– Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov
Učakar 102, 1000 Ljubljana;
– Farcom d.o.o., Korte 12h, 6310 Izola;
– Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 49,
1125 Ljubljana;
– J.S.EVRO – Medical Company d.o.o.,
Jarnikova ul. 7, 2000 Maribor;
– Johnson & Johnson S.E., Podružnica
Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana;
– Largo Medical d.o.o., Šmartinska c.
130, 1000 Ljubljana;
– Medinova d.o.o., Masarykova 17, 1000
Ljubljana;
– MM Surgical d.o.o., Jakšičeva 7, 1000
Ljubljana;
– Mollier d.o.o. Celje, Opekarniška cesta
3, 3000 Celje;
– Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva uli. 20A, 2000 Maribor;
– Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000
Ljubljana;
– Thomy F.E., d.o.o., Vodnikova 170,
1000 Ljubljana;
– Valencia Stoma-Medical d.o.o., Župančičeva 10, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
I.1: 1,632.723,77 SIT,
I.2: 2,567.432,78 SIT,
I.3: 240.480 SIT,
I.4: 67,547,52 SIT,
I.5: 9,065.228,40 SIT,
I.6: 1,545.662,40 SIT,
I.7: 3,170.202 SIT,
II.1: 520.800 SIT,
II.2: 775.992 SIT,
II.3: 3,300.000 SIT,
II.4: 115.200 SIT,
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II.5: 432.000 SIT,
II.6: 2,646.000 SIT,
II.7: 1,006.155,36 SIT,
II.8: 699.999 SIT,
II.9: 3,732.450,60 SIT,
II.10: 1,650.000 SIT,
III.1: 198.989 SIT,
III.2: 106.330 SIT,
III.3: 95.089,40 SIT,
III.4: 36.456 SIT,
III.5: 31.899 SIT,
III.6: 208.197,94 SIT,
III.7: 96.836,25 SIT,
III.8: 56.506,80 SIT,
III.9: 296.205 SIT,
III.10: 333.197,30 SIT,
III.11: 92.669,85 SIT,
III.12: 31.899 SIT,
III.13: 52.237,53 SIT,
III.14: 12.152 SIT,
III.15: 30.380 SIT,
III.16: 7.215,25 SIT,
III.17: 9.873,50 SIT,
III.18: 64.883 SIT,
III.19: 9.240 SIT,
III.20: 178.547,60 SIT,
III.21: 69.006 SIT,
III.22: 31.139,50 SIT,
III.23: 90.597,50 SIT,
III.24: 32.658,50 SIT,
III.25: 3.987,38 SIT,
IV.1: 1,190.505,60 SIT,
IV.2: 425.262,24 SIT,
IV.3: 1,738.163,89 SIT,
IV.4: 88.067,40 SIT,
IV.5: 44.568,66 SIT,
IV.6: 1,005.338,88 SIT,
IV.7: 26.023,75 SIT,
IV.8: 46.132,42 SIT,
V.1: 3,721.428,48 SIT,
V.2: 516.931,82 SIT,
V.3: 131.827,50 SIT,
VI.1: 228.337,20 SIT,
VI.2: 333.387,60 SIT,
VI.3: 364.756,39 SIT,
VI.4: 1,019.304 SIT,
VI.5: 7,670.916 SIT,
VII.1: se ne odda,
VIII.1: 2,317.140 SIT,
IX.1: se ne odda,
X.1: 2,403.383,50 SIT,
X.2: 761.370,54 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost
najvišje
in
najnižje
ponudbe:
I.1: 1,632.723,77 SIT,
I.2: 2,567.432,78 SIT,
I.3: 461.304 SIT; 240.480 SIT,
I.4: 75.105,79 SIT; 67.547,52 SIT,
I.5: 13,671.343,87 SIT; 9,065.228,40
SIT,
I.6: 1,700.232,34 SIT; 1,545.662,40 SIT,
I.7: 9,925.680 SIT; 3,170.202 SIT,
II.1: 700.166,40 SIT; 520.800 SIT,
II.2: 1,461.120 SIT; 775.992 SIT,
II.3: 3,300.000 SIT,
II.4: 337.838,40 SIT; 115.200 SIT,
II.5: 715.800 SIT; 432.000 SIT,
II.6: 2,646.000 SIT,
II.7: 1,704.000 SIT; 1,006.155,36 SIT,
II.8: 2,211.000 SIT; 699.999 SIT
II.9: 6,877.281,51 SIT; 3,732.450,60
SIT,
II.10: 2,879.340 SIT; 1,650.000 SIT,
III.1: 198.989 SIT,
III.2: 106.330 SIT,
III.3: 95.089,40 SIT,
III.4: 36.456 SIT,
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III.5: 32.346,56 SIT; 31.899 SIT,
III.6: 208.197,94 SIT,
III.7: 96.836,25 SIT,
III.8: 56.506,80 SIT,
III.9: 296.205 SIT,
III.10: 333.197,30 SIT,
III.11: 92.669,85 SIT,
III.12: 31.899 SIT,
III.13: 52.237,53 SIT,
III.14: 12.152 SIT,
III.15: 30.922,50 SIT; 30.380 SIT,
III.16: 10.125 SIT; 7.215,25 SIT,
III.17: 13.562,50 SIT; 9.873,50 SIT,
III.18: 71.827 SIT; 64.883 SIT,
III.19: 9.240 SIT,
III.20: 178.547,60 SIT,
III.21: 69.006 SIT,
III.22: 31.139,50 SIT,
III.23: 137.238,77 SIT; 90.597,50 SIT,
III.24: 34.980,40 SIT; 32.658,50 SIT,
III.25: 4.367,13 SIT; 3.987,38 SIT,
IV.1: 1,581.480 SIT; 1,190.505,60 SIT,
IV.2: 518.468,40 SIT; 425.262,24 SIT,
IV.3: 2,310.764,40 SIT; 1,738.163,89
SIT,
IV.4: 88.067,40 SIT,
IV.5: 129.840 SIT; 44.568,66 SIT,
IV.6: 1,005.338,88 SIT,
IV.7: 26.023,75 SIT,
IV.8: 46.132,42 SIT,
V.1: 4,959.401,97 SIT; 3,721.428,48
SIT,
V.2: 516.931,82 SIT,
V.3: 332.530,47 SIT; 131.827,50 SIT,
VI.1: 379.094,02 SIT; 228.337,20 SIT,
VI.2: 2,138.094 SIT; 333.387,60 SIT,
VI.3: 364.756,39 SIT,
VI.4: 1,019.304 SIT,
VI.5: 7,670.916 SIT,
VII.1: /
VIII.1: 2,317.140 SIT,
IX.1: /
X.1: 4,313.504,30 SIT; 2,403.383,50 SIT,
X.2: 761.370,54 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:
19. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto

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. 402-00-8/2004-35
Ob-31864/04
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Dunajska 48, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Datum izbire: 25. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev Selške Sore skozi
Železnike – rekonstrukcija Dolenčevega
jezu (km 19.40).

5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. ponudbena cena, 2. druga
merila (reference, podaljšana garancijska
doba, ISO standard).
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V.: PUH, d.d., Ljubljana in
CP Ljubljana, d.d., Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 42,570.789,72
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
88,471.257,86 SIT, 42,570.789,72 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:
8. 11. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Št. 12/2004
Ob-31947/04
1. Naročnik: Javni zavod Zdravstveni
dom Ptuj.
2. Naslov naročnika: Potrčeva 19A.
3. Datum izbire: 18. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja novih prostorov za
potrebe nujne medicinske pomoči in
reševalne postaje ZD Ptuj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis gradbeno podjetje
gradnje Ptuj d.d., Ormoška cesta 22, 2250
Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 121,093.612,56
SIT.
Vsa nepredvidena dela iz popisov del
znašajo 3,053.593,37 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
126,750.118,80 SIT (3,364.600 SIT);
121,093.612,56 SIT (3,053.593,37 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:
19. 11. 2004.
Po pooblastilu:
SIB d.o.o.

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. 54
Ob-31896/04
1. Naročnik: Pošta Slovenije d.o.o.
2. Naslov naročnika: Slomškov trg 10,
2500 Maribor, tel. 02/449-20-00.
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3. Datum izbire: 3. 11. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: dodatne storitve po 97. členu ZJN-1 – pogodbeni prevozi poštnih pošiljk za obdobje dveh let.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 3. sklop – cena prevoza v časovno opredeljenih terminih in cena prevoza
izven časovno opredeljenih terminov.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: A Maksimiljan Frešer, d.o.o.,
Kopivnik 9, 2313 Fram.
7. Pogodbena vrednost: cena prevoza
tiskovin v časovno opredeljenih terminih je
5.800 SIT/h, cena v časovno neopredeljenih
terminih je 6.900 SIT/h.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3. sklop samo ena ponudba.
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.
Pošta Slovenije d.o.o.
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II.5) Drugi podatki: javno naročilo bo
oddano po sklopih, ki bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Klinični center Ljubljana

Predhodni razpisi

Ob-32352/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-28, faks +386/1/478-18-78,
internetni naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 33-2/2004, JN
39/04 VV.
II.2) Kraj izvedbe: različne lokacije po
Sloveniji.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.30.00.00-0,
dodatni
predmeti:
25.25.31.00-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
dobava naftnih derivatov s plačilnimi karticami za gorivo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade

Blago

Storitve

Št. 587/04
Ob-32137/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup RTG opreme s pripadajočo adaptacijo prostorov.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
1. 1 kpl konvencionalni slikovni RTG
aparat za slikanje pljuč in skeleta+adaptacija prostora KIR, Poliklinika, Njegoševa 4,
2. 1 kpl konvencionalni slikovni RTG
aparat+adaptacija prostora na KO za
Gastroenterologijo, Japljeva 2,
3. 1 kpl konvencionalni slikovni RTG
aparat+adaptacija prostora na KO za Travmatologijo, Zaloška 2,
4. 1 kpl multiloader+adaptacija prostora
CUB, Zaloška 7.

Ob-31865/04
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: 344-1/2004,
predmet: nakup letalskih kart.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.11.00.00-6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
nakup letalskih kart.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije

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

Stran

8047

Javni razpisi
Blago
Št. 588/04

Ob-32162/04

Sprememba in podaljšanje roka za
oddajo ponudb
V javnem razpisu za nakup intraokularnih leč in rezil za operacijo katarakte, 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: rezilo za operacijo katarakte:
2,60 do 2,70 mm,
7. sklop: rezilo za operacijo katarakte:
3,0 do 3,20 mm.
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: 20. 12. 2004 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2004
ob 12. uri; v predavalnici številka 1, pritličje
glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
Klinični center Ljubljana
Ob-32375/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo živil in
materiala za prehrano, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 124 z dne 19. 11. 2004,
Ob-31442/04, se popravek pod IV.3.2. točko
pravilno glasi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 22. 11. 2004 do
6. 12. 2004, cena je 15.000 SIT (DDV je
vračunan).
Osnovna šola Horjul
Ob-32562/04
Popravek
V javnem razpisu za nakup živila in
materiala za prehrano, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 124 z dne 19. 11. 2004,
Ob-31298/04, se pravilno glasijo naslednje
točke:
II.1.9) Ponudbe se lahko predložijo za:
en sklop, več sklopov, vse sklope, za
posamezno živilo v sklopu.
IV.3.2) Pogoji in način plačila: gotovinsko
ali
negotovinsko
na
račun
št.
03103-6030677481. Pri negotovinskem plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije potrdilo o plačilu.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Ravne na Koroškem
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Ob-31867/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Slavica Heric, Rakičan, Ul. dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/512-31-00, faks 02/521-10-07, elektronska
pošta:
bolnisnica_
m.sobota@email.si,
internetni
naslov:
http://www.sb-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ventilatorja za intenzivno terapijo odraslih in otrok.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: oddelek za perioperativno medicino in interni oddelek Splošne
bolnišnice Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2
komada.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
pismo o nameri banke, da bo ponudniku
izdala bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 20%
vrednosti v 30 dneh po dobavi, ostalo v najmanj 6 brezobrestnih mesečnih obrokih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu, za kar mora predložiti
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– da ima potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ki ga
izdaja Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava,
– da ima poravnane davke in prispevke,
in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti, zapadle od dneva dviga potrdila, ki ga izda pristojni davčni urad ali carinska uprava,
– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero bi bilo ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– BON-1/P, ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve;
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran;
– referenčna lista z navedbo vsaj treh
kupcev oziroma naročnikov, ki jim je dobavil
in opremil podobne ventilatorje za intenzivno
terapijo z dokazili v obliki potrdila za vsak
posel posebej, izdanih s strani naročnikov
ter referenčno listo proizvajalca opreme, da
je dobavil najmanj 10 ventilatorjev enakega
tipa uporabnikom v EU;
– izpolnjena lastna izjava o plačilnih
pogojih, ki so 20% vrednosti 30 dni od
datuma podpisa zapisnika o prevzemu,
ostalo pa v najmanj 6 brezobrestnih mesečnih obrokih (lahko so ugodnejši);
– izpolnjena lastna izjava, da so v ponudbeni ceni vključeni vsi nabavni stroški v
smislu transportne klavzule DDP Splošna
bolnišnica Murska Sobota, davek na dodano
vrednost, stroški montaže in stroški poduka
delavcev naročnika za ravnanje in delo z
opremo – minimalno 40 ur.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izpolnjena lastna izjava o sposobnosti
dobaviti opremo iz razpisa najkasneje 45 dni
od podpisa pogodbe;
– izpolnjena lastna izjava o zagotovljenem odzivnem času za servisiranje opreme,
ki ne sme biti daljši od 6 ur (lahko je krajši)
od javljanja napake;
– izpolnjena lastna izjava o zagotavljanju
dobave rezervnih delov in pooblaščenega
servisa, tako v času garancije, kot tudi po
njenem izteku, v za to opremo normalni življenjski dobi;
– izpolnjena lastna izjava o garancijski
dobi za aparat;
– predložen CE certiﬁkat pooblaščene
institucije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 80%,
2. obročno odplačevanje – 10%,
3. garancijska doba – 5%,
4. dobavni rok – 5%.
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: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: UJP-MS:
01100-6030278282 s pripisom plačilo RD –
JN 10.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 12. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 12. 2004
ob 12.30; Splošna bolnišnica Murska
Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-31868/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za
komercialne zadeve in javna naročila RTV
– Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-92,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup tehnološke opreme za digitalizacijo avdio nosilcev zvoka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.21.10.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1
sistem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe (izdana s
strani banke ali zavarovalnice), brezpogojna
in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv,
veljavna do 31. 1. 2005 v višini 1,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 90% v roku 3 dni po dnevu prevzema
blaga v skladišču naročnika v Ljubljani,
Čufarjeva 2;
– 10% po končnem prevzemu blaga,
vendar ne kasneje kot 30 dni od dneva prevzema blaga v skladišču naročnika v Ljubljani, Čufarjeva 2.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 060/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na
podstrani Javna naročila – Public Procurement pod oznako Javno naročilo RTV
060/2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 060/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (70%),
2. tehnična ustreznost (30%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 060/2004-EODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 12. 2004.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna. Razpisna doku-
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mentacija v pisni obliki pa bo na razpolago
za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št.
podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 060/2004-E-ODP/B) in z
navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2004 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2004
ob 10. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-31875/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih(GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Metlika, Šolska ulica 7, 8330
Metlika, uradna kontaktna oseba: ravnatelj
Jože Mozetič, tel. 07/369-11-62, faks
07/369-11-70,
elektronska
pošta:
joze.mozetic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je možno dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1. in vodji prehrane
Tončki Gerkšič, tel. 07/369-11-77, faks
07/369-11-70.
I.3) Naslov, kjer je možno dobiti dokumentacijo: Osnovna šola Metlika, Šolska
ulica 7, 8330 Metlika, kontaktna oseba: Olga
Stipanovič,
tel.
07/369-11-60,
faks
07/369-11-70. Dvig dokumentacije je vsak
delovni dan med 8. in 12. uro ob predložitvi
predhodnega vplačila ali po pošti.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno
poslati ali osebno oddati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Osnovna šola Metlika, Šolska
ulica 7, 8330 Metlika. Ponudbe sprejema
tajništvo, Olga Stipanovič.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.7) Lokacija oziroma kraj dobave ali
izvedbe: Osnovna šola Metlika, Šolska ulica
7, 8330 Metlika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
– 1. sklop: kruh in pekovsko pecivo;
obseg ali količina – v razpisni dokumentaciji
(razpisna dokumentacija),
– 2. sklop: keksi in slaščičarski izdelki;
obseg ali količina – v razpisni dokumentaciji,
– 3. sklop: mleko in mlečni izdelki; obseg
ali količina – v razpisni dokumentaciji,
– 4. sklop: sveže, konzervirano in zamrznjeno sadje in zelenjava; obseg in količina
– v razpisni dokumentaciji,
– 5. sklop: meso in mesni izdelki; obseg
ali količina – v razpisni dokumentaciji,

Št.

126-127 / 26. 11. 2004 /

– 6. sklop: ribe in ribji izdelki; obseg ali
količina – v razpisni dokumentaciji,
– 7. sklop: perutnina in kunčje meso in
izdelki; obseg ali količina v razpisni dokumentaciji,
– 8. sklop: jajca; obseg ali količina – v
razpisni dokumentaciji,
– 9. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine; obseg ali količina – v razpisni dokumentaciji,
– 10. sklop: ostalo prehrambeno blago;
obseg in količina – v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variantne ponudbe
sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina in obseg: prehrambeno blago po sklopih – isto kot pod
II.1.9).
II.2) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica z menično izjavo za resnost ponudbe
in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
skladno z Zakonom, ki ureja izvrševanje
proračuna RS (za skupno ponudbo nad 30
mio SIT).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, ki jim je bilo
javno naročilo oddano: naročnik bo izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje 12
mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev, ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona tako dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni, likvidacijski ali kak drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje vodi
izredna uprava ali če je bil uveden katerokoli
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, v kateri ima
sedež,
– 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 6 mesecih ni
imel blokiranega računa,
– da je v zadnjih 3 letih, pred objavo javnega naročila, dobavljal blago najmanj v 5
javnih proračunskih zavodih s področja
predšolskega in šolskega izobraževanja in
vzgoje,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
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– da bo dostava blaga fco skladišče
kupca – razloženo in da nudi odzivni čas
najmanj 1 delovni dan,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela
o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem (Ur. l. RS, št. 60/02
in 104/03) in upošteva druge predpise o
higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodnji in prometu živil, izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/00),
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih 3 letih pred
objavo tega razpisa /da naročnik ni vlagal
upravičenih reklamacij glede kakovosti
blaga, rokov dobave inp./.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe,
ki jim bo dodeljena sposobnost in s katerimi
bo sklenjen okvirni sporazum: najmanj 1 in
več.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba, glede na ceno, plačilni
rok, reference in lastno proizvodnjo in to v
vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
ob vplačilu 15.000 SIT /DDV je že vračunan/
na račun št.: 01273-6030669736, sklic na
JR – prehrambeno blago.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav oziroma ponudb: 20. 12. 2004 do 10. ure.
Rok za prevzem razpisne dokumentacije: 20. 12. 2004 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik, v katerem mora biti sestavljena ponudba ali prijava za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 60 dni od odpiranja ponudb, t.j.
7. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 7. 1. 2005 ob 9. uri v prostorih
Osnovne šole Metlika, Šolska ulica 7, 8330
Metlika.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Osnovna šola Metlika
Št. 162
Ob-31876/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Rada Robiča, kontaktna
oseba: Boris Jurak, Limbuška c. 62, 2341
Limbuš, Slovenija, tel. 02/614-08-50, faks
02/614-08-60, elektronska pošta: o-rr.limbus.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.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razni prehrambeni izdelki.
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 Rada
Robiča Limbuš, Limbuška 62, 2341 Limbuš.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sadje in zelenjava,
2. pekovski izdelki,
3. mleko in mlečni izdelki,
4. meso in mesni izdelki,
5. razni prehrambeni izdelki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
1. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 9.000
SIT za razpisno dokumentacijo.
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 naslovu iz katerega je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, če je dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– proti ponudniku ni bil uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali, če je uveden katerikoli drugi postopek podoben navedenim 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 sedež v
tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem,
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo ni imel blokiranega tran.
računa,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– da bo dostava blaga fco skladišče
naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
en delovni dan,
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– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela
o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem; Uradni list RS, št.
60/02 in 104/03 in upošteva predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdelanih na podlagi
Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili;
Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02,
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, v zadnjih treh letih pred objavo
tega razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, če je dovoljenje potrebno, oziroma
izjavo, da po posebnem zakonu to dovoljenje ni potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da proti ponudniku ni bil uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja, če
poslovanje vodi izredna uprava ali, če je
uveden katerikoli drugi postopek podoben
navedenim v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
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 in da nudi
odzivni čas en delovni dan,
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje,
– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov,
– izjavo, da zagotavlja letne količine
blaga,
– da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o javnih naročilih.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 2.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 12. 2004.
Cena: 9.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun: 01270 – 6030668428.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 12. 2004 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 27. 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: vsi predstavniki ponudnikov z ustreznim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 1. 2005
ob 9. uri; v prostorih šole.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 18. 11. 2004.
Osnovna šola Rada Robiča, Limbuš
Št. 111
Ob-31983/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Mladika, kontaktna oseba:
Viktorija Bezjak, Žnidaričevo nabrežje 1,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-61-30, faks
02/787-61-31, elektronska pošta: os-mladika.ptuj@guest.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: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Mladika
Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. perutnina in perutninski izdelki,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. sveže sadje in zelenjava,
6. splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica za resnost ponudbe 1 mio SIT, če
znesek sklopa oziroma sklopov na katerega
se ponudnik prijavi presega 10 mio SIT.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike
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potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov) iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo oziroma izpisek pristojnega
organa da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila oziroma lastno izjavo, da po posebnem zakonu
takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudniku ni bila pred objavo
naročila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence iz katere je razvidno, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– originalno potrdilo, ki ga izda davčni ali
drugi pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Če ima sedež v tujini, mora predložiti
tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji
poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni šteto od datuma
oddaje ponudbe;
– dokazilo pristojnega organa iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa, kot so BON
obrazci ali podatki iz bilance uspeha in
podatki iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni
davčni urad ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov račun;
– izjavo, da ni dal zavajajočih podatkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik ima zagotovljeno kontrolo
kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika – razloženo;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– 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.
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: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka računa:
01296-6030676078, sklic 00 11-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2004 do 12.
ure, vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 27. 12. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Osnovna šola Mladika
Ob-31986/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja elektro-računalniška šola Maribor,
kontaktna oseba: Marija Janžek, Smetanova
ul. 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 234-19-23,
faks 234-19-18, elektronska pošta: sers@ssers-mb.edus.si, internetni naslov: www.ssers.mb.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja elektro-računalniška šola Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena letna količina dobave je 300.000
litrov letno, dobava se bo vršila sukcesivno
skladno s potrebami naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1 milijon SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: vsaj 30
dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– registracija dejavnosti pri pristojnem
organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi z podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil obsojen,
– ekonomsko – ﬁnančna sposobnost,
– razpolaganje z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča ali drugega organa o
registraciji dejavnosti,
– veljavno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje in
lastna izjava ponudnika o nekaznovanosti.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 obrazec
ali potrdilo banke o stanju na TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: seznam primerljivih dobav v
zadnjih treh letih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 12. 2004,
cena: 8.000 SIT (vključen DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun
pri
UJP
Slov.
Bistrica,
št.
01100-6030701978.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 14 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 12. 2004
ob 10.30, v prostorih Srednje elektro-računalniške šole Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: odločitev o
oddaji javnega naročila bo sprejeta predvidoma v 14 dneh od skrajnega roka za
oddajo ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Srednja elektro-računalniška šola
Maribor
Ob-31990/04
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: Milan Vran, Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-44-10, 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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: barve in premazi za tirna
vozila 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
barve in premazi za tirna vozila; barve po
RAL, tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: SŽ-CD
Dobova, Ul. 15. april 23, Dobova.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 30700 L barva vagonska II. premaz
RAL 8015,
– 3130 L barva vagonska temeljna,
– 4000 L barva siva RAL 7030,
– 1400 L barva črna RAL 9005,
– 250 L barva zelena RAL 6021,
– 240 L barva rumena RAL 1003,
– 220 L barva srebrna RAL 9006,
– 150 L barva bela za pisavo,
– 110 L barva rdeča RAL 3020,
– 35 L barva modra RAL 5005,
– 30 L barva bela RAL 9010,
– 6030 L razredčilo;
možnost odstopanja +/- 30%.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 11. 2004 in/ali konec
28. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 2,300.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva
dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil
uveden katerikoli drug podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1) drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
b) da dokaže svojo sposobnost za
izvedbo posla s tehnološkega vidika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
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1. cena,
2. rok plačila,
3. reference.
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 4. 1. 2005 (od
27. 12. do 31. 12. 2004 razpisne dokumentacije ni možno dobiti, zaradi kolektivnega
dopusta).
Cena: 2.000 SIT + 400 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa
10 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne
osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 12. 2004 ali 36 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 4. 4. 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: 4. 1. 2005
ob 9. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-32095/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 07/391-61-00, faks 07/332-30-97, elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Marija Puhek, univ. dipl.
inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
Slovenija,
tel.
07/391-61-35,
faks
07/332-10-95,
elektronska
pošta:
marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-32,
faks 07/332-10-95, elektronska pošta:
nabavna-sl@sb-nm.si.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-54/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
medicinski pripomočki za hemodializo:
– podsklop 1: dializatorji s sintetično polisulfonsko membrano, sterilizirani z vodno
paro ali gama žarki,
– podsklop 2: dializatorji iz celuloze triacetata, sterilizirani z vodno paro ali gama
žarki,
– podsklop 3: dializatorji s hemofansko
membrano, sterilizirani z vodno paro,
– podsklop 4: dializatorji s poliamidno
membrano, sterilizirani z vodno paro,
– podsklop 5: dializni sistemi,
– podsklop 6: dializni koncentrati,
– podsklop 7: igle za hemodializo,
– podsklop 8: sterilni set za priključitev in
odključitev,
– podsklop 9: dezinfekcijska sredstva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo:
– za podsklope: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 za
vse vrste blaga v podsklopu,
– za podsklop: 6, za posamezne vrste
blaga v podsklopu.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila: medicinski pripomočki
za hemodializo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
oziroma do oddaje naročila, ki ga za naročnika izvaja Ministrstvo za zdravje.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti brez DDV in z rokom
veljavnosti 90 dni od datuma določenega za
dostavo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila o
dobavi 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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, navedene v seznamu razpisanega blaga;
5. da bo predložil opis ponujenega
blaga;
6. da bo predložil vzorce ponujenega
blaga, v primeru, da jih bo naročnik zahteval;
7. da nudi naslednje plačilne pogoje: 90dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila o
dobavi blaga;
8. da zagotavlja 48-urni dobavni rok;
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9. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
10. da zagotavlja dostavo blaga fco
Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto,
razloženo v sklopu ponudbene cene;
11. da bo v drugi fazi postopka predložil
zavarovanje ponudbe v višini 3% vrednosti
ponudbe brez DDV;
12. da ne navaja zavajajočih podatkov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 12. 2004.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila št. 01100-6030278379, sklic na
številko 16-54/ 04.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu
07/332-10-95 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 12. 2004 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 17. 1. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvidoma
16. 2. 2005 ob 10. uri; Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 19. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 586/04
Ob-32096/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska pošta:
javna.naroc3@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup naravne negazirane pitne vode v
balonih za točenje iz hladilnih aparatov
(coolerjev) – ponudbe se oddajo kot
celota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: naravna negazirana pitna
voda v balonih za točenje iz hladilnih aparatov (coolerjev).
3) Obseg ali količina v okvirni letni količini: 44.000 balonov naravne negazirane
pitne vode.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
naravne negazirane pitne vode v balonih za
točenje iz hladilnih aparatov (coolerjev) v
okvirni letni količini: 44.000 balonov –
ponudbe se oddajo kot celota.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 3. 2005 in/ali konec 1. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna
garancija na prvi poziv za resnost ponudbe
v višini 1% ponudbene vrednosti;
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni od dneva 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: skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava, ali če je uveden
katerikoli drug postopek podoben navede-
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nim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
4. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo (datum izstavitve listine
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb), da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije iz katerega je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo
kar pomeni, da: mora biti iz dokazov razvidno, da ni blokiran transakcijski račun v
zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. podroben opis vsebine – predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika, prospekte ter tehnične speciﬁkacije predmeta ponudbe,
2. izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponujena naravna
negazirana pitna voda v balonih za točenje
iz hladilnih aparatov (coolerjev), ustreza
vsem veljavnim pravnim predpisom in zakonom, ki urejajo predmetno področje v Republiki Sloveniji in EU,
3. izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja takšen
transport, da so v celoti izpolnjeni pogoji za
ohranitev kakovosti, higienske in mikrobiološke neoporečnosti predmeta javnega
naročila,
4. izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja dostavo
naravne negazirane pitne vode v balonih za
točenje iz hladilnih aparatov (coolerjev) na
lokacijo navedeno na naročilnici:
– v enem dnevu od prejema naročila,
– do največ 5 ur od prejema naročila v
primeru povečanih potreb naročnika ali
nastale napake na strani dobavitelja,
5. izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja dostavo
naravne negazirane pitne vode v balonih za
točenje iz hladilnih aparatov (coolerjev) na
lokacije naročnika navedene v prilogi Lokacije naročnika za dobavo vode (Priloga 1),
6. izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja v prostore
objektov, ki so v upravljanju naročnika na
lokacije navedene v prilogi Lokacije naročnika za dobavo vode (Priloga 1) namestitev
okvirno 262 hladilnih aparatov (coolerjev) do
maksimalno 300 z izbiro: sobna temperatura/hladna, ki so njegova last v brezplačno
uporabo naročnika,
7. izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja namestitev okvirno 262 hladilnih aparatov (coolerjev) na lokacije navedene v prilogi Lokacije
naročnika za dobavo vode (Priloga 1) maksimalno v 60 dneh od veljavnosti pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
najnižja končna ponudbena vrednost.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega
računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 01100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 120 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. 1. 2005
ob 12. uri; v predavalnici številka 1, pritličje
glavne stavbe Kliničnega centra Ljubljana,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-32098/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Servis skupnih služb Vlade RS, kontaktna
oseba: Jernej Paulič, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
478-18-22, faks +386/1/478-18-78 elektronska pošta: jernej.paulic@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/sssv.
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: št. zadeve: 311-1/2004, št.
JN: 69/04 VV, predmet: dobava električne
energije za potrebe državnih organov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
državnih organov v letu 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: različne lokacije po Sloveniji.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena dobava električne energije v enem
letu 75,000.000 – 80,000.000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ﬁnančno zavarovanje za resnost
ponudbe v znesku 15,000.000 SIT,
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2. ﬁnančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku
35,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: uporabniki bodo plačila računov izvajali 30. dan
od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pristojnem sodišču ali
drugem organ; imeti potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je na podlagi take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno
Dokazila:
1.1 Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
a) Fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika
1.2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
a) Fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika.
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
2.1. Fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za
kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da v
zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem.
2.2. Potrjen obrazec izjave ponudnika
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma
ni vpisan v kazensko evidenco in ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1.1. ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
Dokazilo:
Originalno potrdilo pristojne izpostave
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.
1.2 proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi

izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
Dokazilo:
Fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika.
1.3. Ponudnik mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila.
Dokazilo:
Mnenje pooblaščenega revizorja, izdano
skladno z odredbo o ﬁnančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma od izdaje revizorskega
poročila. Revizorsko poročilo ne sme biti
starejše od 15 dni pred dnem oddaje
ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
2.1. Licenca za opravljanje energetske
dejavnosti s področja predmetnega javnega
naročila.
Dokazilo:
Fotokopija potrdila izdana s strani Agencije za energijo.
2.2. Dokazilo o izvedljivosti ponudnikove
ponudbe.
Dokazilo:
Fotokopija dokazila o odobrenih prostih
čezmejnih zmogljivosti za prenos električne
energije oziroma fotokopija dokazila o
nakupu električne energije, npr. fotokopije
predkupnih pogodb za dobavo električne
energije iz katerih je razvidna količina in
trajanje predmetnih pogodb, če sami niso
proizvajalci električne energije, fotokopija
dokazila o kapaciteti proizvodnje električne
energije najmanj v višini ocenjene razpisane
količine.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: SI – Ob-29922/04 z dne 5. 11.
2004; EU – št. 2004/S 215-184997 z dne
4. 11. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 100 točk,
2. reference – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. zadeve:
311-1/2004, št. JN: 69/04 VV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 12. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 5.000 SIT na številko računa:
01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 12. 2004 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 12. 2004
ob. 10. uri, Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 25/a,
Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Servis skupnih služb Vlade RS
Ob-32113/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
MOP – Agencija RS za okolje, kontaktna
oseba: Janko Vidic, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-44-18, faks
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.
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: 400-06-4/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup šestih osebnih službenih vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MOP – Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 34.11.10.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
6 vozil.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 17. 11. 2004, konec:
28. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 60 dni po prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahteva-
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nih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– 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.2.1.1) Pravni status – 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: zahtevane lastnosti so navedene
v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 400-06-4/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 1. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2005
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: 19. 11. 2004.
Agencija RS za okolje
Ob-32122/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Simona Jenka Kranj, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting
d.o.o., Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj,
Slovenija,
tel.
04/255-97-00,
faks
04/255-97-10.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45,
elektronska
pošta:
altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna
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oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45,
elektronska
pošta:
altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 562-1/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih
sklopih za obdobje od 2005 do 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Simona
Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7A, 4000
Kranj, Podružnična šola Primskovo,
Zadružna ulica 11, 4000 Kranj, Podružnična
šola Center, Komenskega ulica 2, 4000
Kranj, Podružnična šola Goriče, Goriče 1,
4204 Goriče, Podružnična šola Trstenik,
Trstenik 39, 4204 Golnik.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 02.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 03.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 04.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 05.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 06.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 07.
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1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 08.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 09.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadni sokovi, sirupi in
ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
živil po posameznih sklopih. Ocenjena vrednost naročila znaša 40,325.000 SIT za eno
leto oziroma 120,9 mio SIT za celotno obdobje oddaje javnega naročila (3 leta).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 1. 2005, konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 300.000 SIT. Če ponudba v kumulativi
ne presega vrednosti 30 mio SIT bančna
garancija ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi mesečnega zbirnega računa, v
roku najmanj 40 brezobrestnih dni od uradnega datuma prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN1-UPB1. Pri poslovanju morajo ponudniki upoštevati vse veljavne predpise, ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in transporta le-teh; obvezno je poslovanje v skladu
s HACCP programom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za to po posebnih predpisih tako
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,
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– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s svojim poslovanjem,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: potrdilo
poslovne banke in bilanca uspeha in bilanca
stanja za leto 2004,
– za kmete potrdilo o višini katastrskega
dohodka v letu 2003 in potrdilo DURS o
poravnanih davkih,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih živil
v celotnem procesu in prometu oziroma da
ravna pri svojem delu v skladu s HACCP
programom,
– da ima vozni park za prevoz živil
skladno z veljavnimi predpisi in HACCP programom,
– da lahko zagotovi dnevno dobavo
ponujenih živil,
– da bo dobavljal živila na naslov naročnika (na vse navedene lokacije),
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– ﬁksnost cen,
– plačilni pogoji,
– lastna proizvodnja,
– odzivni čas.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 562-1/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 12. 2004,
cena: 7.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, številka 02083-0053787157, sklic
na številko 31-2004, po modelu 00, je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 12. 2004, do 11.
ure. Če je ponudba oddana po pošti, šteje
za pravočasno, če prispe na naslov vodje
javnega naročila do zgoraj navedenega
datuma in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov, ki predložijo pisno
pooblastilo.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 12. 2004
ob 14. uri, Osnovna šola Simona Jenka
Kranj, Ulica XXXI. divizije 7A, 4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z
ZJN1-UPB1 je bila objava javnega naročila
poslana v Uradno glasilo Evropskih skupnosti, številka ID: 2004-007479.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 11. 2004.
Osnovna šola Simona Jenka Kranj
Ob-32123/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavodi vzgoje in izobraževanja na
območju Občine Medvode in Vodice, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting
d.o.o., Smlednik 73, 1216 Smlednik, Slovenija, tel. 01/362-70-40, faks 01/362-76-32.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45,
elektronska
pošta:
altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna
oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45,
elektronska
pošta:
altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 807/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih
sklopih za obdobje od 2005 do 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Medvode,
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode, Vrtec
Medvode, Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode,
Osnovna šola Preska, Preška cesta 22,
1215 Medvode, Osnovna šola Pirniče, Zgornje Pirniče 37b, 1215 Medvode, Osnovna
šola Simona Jenka Smlednik, Smlednik 73,
1216 Smlednik, Vzgojno izobraževalni
zavod Frana Milčinskega Smlednik, Valburga 5, 1215 Smlednik, Osnovna šola
Vodice, Ob šoli 2, 1217 Vodice.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 02.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ribe.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 03.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 04.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 05.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 06.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 07.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 08.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 09.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadni sokovi, sirupi in
ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
Osnovne šole Medvode, Vrtca Medvode,
Osnovne šole Preska, Osnovne šole Pirniče, Osnovne šole Simona Jenka Smlednik, Vzgojno izobraževalnega zavoda Frana
Milčinskega Smlednik in Osnovne šole
Vodice. Ocenjena vrednost naročila za eno
leto znaša za Osnovno šolo Preska
18,433.000 SIT, za Osnovno šolo Medvode
13,441.000 SIT, za Osnovno šolo Pirniče
11,981.000 SIT, za Osnovno šolo Simona
Jenka Smlednik 8,480.000 SIT, za Vrtec
Medvode 23,041.000 SIT za Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smled-
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nik 10,015.000 SIT, za Osnovno šolo Vodice
42,703.000 SIT. Javno naročilo se oddaja za
obdobje treh let (2005 do 2007).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 1. 2005, konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 200.000 SIT. Če ponudba v kumulativi
ne presega vrednosti 30 mio SIT bančna
garancija ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnih mesečnih računov, v roku
najmanj 30 brezobrestnih dni po uradnem
datumu prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov, mora predložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1-UPB1. Pri poslovanju morajo ponudniki upoštevati vse veljavne predpise, ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in transporta le-teh; obvezno je poslovanje in prevoz
živil po določilih HACCP programa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za to po posebnih predpisih tako
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 zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ponudnik ni bil kaznovan zaradi
poslovanja,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: potrdilo
poslovne banke in bilanca uspeha in bilanca
stanja za leto 2003,
– za kmete: potrdilo o višini katastrskega
dohodka v letu 2003 in potrdilo DURS o
poravnanih davkih,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih živil
v celotnem procesu proizvodnje, obdelave,
predelave, skladiščenja in transporta oziroma, da ravna pri svojem delu v skladu s
HACCP programom,
– da ima vozni park za prevoz živil
skladno z veljavnimi predpisi in HACCP programom,
– da lahko zagotovi dnevno dobavo
ponujenih živil,
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– da bo dobavljal živila skladno s potrebami naročnikov in na naslov naročnikov,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – do 82 točk,
– ﬁksnost cen – do 8 točk,
– plačilni rok – do 6 točk,
– lastna proizvodnja – do 2 točki,
– interventne dobave – do 2 točki,
– negativne reference – do minus 5
točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 807/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 12. 2004,
cena: 13.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, številka 02083-0053787157, sklic
na številko 30-2004, po modelu 00, je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 12. 2004 do 11.
ure. Če je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov vodje javnega naročila do zgoraj navedenega datuma
in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov, ki predložijo pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 12. 2004
ob 14. uri, OŠ Simona Jenka Smlednik,
Smlednik 73, 1216 Smlednik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z
ZJN1-UPB1 je javno naročilo poslano v
objavo v Uradno glasilo Evropskih skupnosti, številka ID 2004-007477.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2004.
Javni zavodi vzgoje in izobraževanja
na območju Občine Medvode in Vodice
Št. 163
Ob-32147/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Selnica ob Dravi, kontaktna
oseba: Marija Pupaher, Mariborska cesta
30, 2352 Selnica ob Dravi, Slovenija, tel.
02/674-08-30, faks 02/674-08-40, elektronska pošta: os.selnica@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stalna dobava prehrambenega blaga po
sklopih:
1. južno sadje, domače sadje in zelenjava;
2. kruh in pekovski izdelki;
3. meso in mesni izdelki;
4. mleko in mlečni izdelki
5. razni prehrambeni artikli.
Ponudniki lahko konkurirajo za en sklop,
za več sklopov ali za vse skupaj. Sposobnost bo ponudniku priznana po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: OŠ Selnica
ob Dravi, Mariborska cesta 30, 2352 Selnica
ob Dravi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 1. 2005 in/ali konec 31. 12. 2008;
3 leta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
2. Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje take dejavnosti.
3. Da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR.
4. Da ponudnik zagotavlja zahtevane
količine blaga.
5. Da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni
rok.
6. Da ponudnik zagotavlja dostavo FCO
skladišče naročnika – razloženo.
7. Da ponudnik zagotavlja kontrolo kakovosti.
8. Da ima prevozna sredstva, ki omogočajo hlajenje blaga.
9. Da lahko zagotovi dnevno dobavo
mesa in mesnih izdelkov, kruha in pekovskega peciva, zelenjave in sadja itd.
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.1.3.2) Druge prejšnje objave: z dne
16. 11. 2001.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
10.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 12. 2004, vsak
delovni dan od 8. do 14. ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01378-6030678462.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 12. 2004 ali 17 dni
od odposlanja obvestila.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2004.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 12. 2004
ob 12. uri; OŠ Selnica ob Dravi – pisarna
ravnateljice.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Osnovna šola Selnica ob Dravi
Ob-32176/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Ptuj, kontaktna oseba:
Bernarda Kozel, Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj,
Slovenija,
tel.
02/780-73-00,
faks
02/780-73-190, elektronska pošta: du.ptuj@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-5/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
trenažerji za ﬁzikalno rehabilitacijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom upokojencev Ptuj,
Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: št. trenažerjev: 40 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 17. 1. 2005, konec 28. 1.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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 katere je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo (za
pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov),
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da po
posebnem zakonu tako dovoljenje ni predpisano,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v

zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Potrdilo predloži ponudnik in vsak izmed
zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, šteto od datuma oddaje
ponudbe,
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču,
– da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje,
– da na dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – originalno potrdilo davčnega
urada. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni, šteto od datuma oddaje ponudbe,
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa – BON obrazci ali
potrdilo banke iz katerega je razvidno, da ni
imel blokiranega računa,
– da ponudnik nudi 60-dnevni plačilni
rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena ponudbe – 60%,
– tehnične lastnosti – 15%,
– garancija – 10%,
– plačilni pogoji – 5%,
– dobavni rok – 5%,
– reference – 5%.
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: 29. 12. 2004,
cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: UJP Slovenska
Bistrica: 01100-6030268097.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 1. 2005, do 12. ure,
vsak delavnik med 8. in 12. uro.
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 7. 2. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 1. 2005
ob 13. uri, v prostorih Doma upokojenecev
Ptuj.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: Bernarda
Kozel.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Dom upokojencev Ptuj
Ob-32363/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, kontaktna oseba: Zvone Ulcej, sekretar
sodišča, Kidričeva 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/884-68-00, faks
02/884-69-10,
elektronska
pošta:
vida.vezovnik@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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški in računalniški potrošni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kidričeva 1, Slovenj
Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije. Skupna okvirna vrednost je 13,108.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005, konec 1. 2.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
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. Veljavna registracija ponudnika za
dejavnost, katere predmet je javni razpis,
overjeno na sodišču ali izpis iz sodnega
registra.
Samostojni podjetniki predložijo overjeno
potrdilo pristojnega organa za dejavnost,
katere predmet je javni razpis.
Datum dokumentov ne sme biti starejši
od treh mesecev na dan odpiranja ponudb.
2. Dokazilo, da ima ponudnik predpisana
dovoljenja za opravljanje dejavnosti, za
področje, v katero spada izvedba javnega
naročila (licenca).
3. Podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika
(BON-1 in BON-2 ali BON-3). Dokument ne
sme biti starejši od 3 mesecev na dan odpiranja ponudb.
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Samostojni podjetniki predložijo potrjeno
davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo
o povprečnem stanju na žiro računu za
obdobje zadnjih treh mesecev.
4. Dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije (podjetje ali družba predloži potrdilo pristojnega okrožnega sodišča) in dokazilo, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave ter da poslovanje ni s sodno
odločbo ustavljeno (podjetje ali družba predloži
potrdilo
pristojnega
okrožnega
sodišča).
(Ponudnik, samostojni podjetnik ali obrtnik predloži tudi potrdilo, da je vpisan v vpisnik podjetnikov oziroma obrtnikov pri Izpostavi davčnega urada).
5. Potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke določene z zakonom
(potrdilo izda Davčna uprava RS, Davčni
urad).
6. Potrdilo, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila vodstveni delavci ponudnika niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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:
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2005, do 9. ure,
s pripisom ponudba – ne odpiraj.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2005
ob 10. uri, sejna soba sodišča.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Ob-32370/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Jelka, Glavarjeva 18a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 580-91-80.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-67-50, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: info@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-67-50, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: info@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/280-67-50,
faks
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01/280-67-74, elektronska pošta: info@ztilj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-510.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava prehrambenega blaga.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: meso in
mesni izdelki; mleko in mlečni izdelki; ribe;
olja; sveža zelenjava in sadje; konzervirana
zelenjava in sadje; sadni sokovi; žita, mlevski izdelki in testenine; ostalo prehrambeno
blago. Skupna vrednost ca. 23 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 12. 2004,
cena: 12.600 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na T.R.R.
Zavoda za tehnično izobraževanje št.:
01261 – 6030716108, sklic na št.:
50015-510.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2004
ob 12.05, Zavod za tehnično izobraževanje,
Ptujska 19, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2004.
Vrtec Jelka
Ob-32372/04
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:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) 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: letna službena obleka za
leto 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbor dobavitelja letne službene obleke
po meri za leto 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poštno skladišče Maribor, Zagrebška 106, Maribor.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.00.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– letna jakna: 1.070 kosov,
– letne hlače: 1.470 kosov,
– letne kratko-dolge hlače: 1.660 kosov,
– letno krilo: 4 kosi,
– letna kapa: 1.040 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30
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:
– 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 25. 3.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu
v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti
čistih prihodkov manjših od mnogokratnika
3 ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: rezultati testiranja blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 107/B.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2005 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 25. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 1. 2005
ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 091-10-2/04
Ob-32376/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
543-77-11, faks +386/1/543-77-26, elektronska pošta: andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, kontaktni osebi:
Liljana Bregar, Andreja Žagar, Vrazov trg 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. Liljana Bregar
01/543-77-16,
Andreja
Žagar
01/543-77-11, faks +386/1/543-77-26, elektronska pošta: Liljana.bregar@mf.uni-lj.si,
andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 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: ocenjena letna količina: 2,631.325 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev, začetek 1. 1. 2005
in/ali konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpis iz sodne ali druge
ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
2. licenca za opravljanje ustrezne energetske dejavnosti, ki je zahtevana za dobavo
električne energije upravičenim odjemalcem
(lahko fotokopija), ki jo izdaja Agencija za
energijo RS;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ter potrdilo Ministrstva za pravosodje RS, da
ponudnik ni bil zaradi takega kaznivega
dejanja pravnomočno obsojen, potrdilo ne
sme biti starejše več kot 30 dni na dan
oddaje ponudbe na razpis;
4. izpis iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; Izpis ne sme biti
starejši več kot 60 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis (lahko fotokopija);
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
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, potrdilo ne
sme biti starejše več kot 30 dni na dan
oddaje ponudbe na razpis;
6. lastna pisna izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije za
izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P,
2. potrdilo banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran,
– dokumenta ne smejta biti starejša več
kot 30 dni na dan oddaje ponudbe na razpis.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. lastna pisna izjava ponudnika, da je
zanesljiv, sposoben opravljanja dejavnosti,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo;
2. lastna pisna izjava ponudnika, da nudi
30 dnevni plačilni rok po izstavitvi računa.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 4. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2004
ob 12. uri, Univerza V Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisno
dokumentacijo dobijo ponudniki po predhodni pismeni najavi na naslovu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2004.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Ob-32556/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Škofja Loka, kontaktna oseba: Janja
Bogataj, Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka,
Slovenija,
tel.
04/512-24-65,
faks
04/512-01-39, elektronska pošta: vrtec.sloka@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
vrtčevske kuhinje:
Kruh in pekovski izdelki; meso in mesni
izdelki; mleko in mlečni izdelki; sadje in
zelenjava; zmrznjene in konzervirane ribe in
izdelki; jajca; mlevski izdelki in testenine;
sirupi in sadni sokovi; ostalo prehrambeno
blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kruh in
pekovski izdelki; meso in mesni izdelki;
mleko in mlečni izdelki; sadje in zelenjava;
zmrznjene in konzervirane ribe in izdelki;
jajca; mlevski izdelki in testenine; sirupi in
sadni sokovi; ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 2. 2005 in/ali konec 31. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi
računa s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od 30
dni;
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce;
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo
ponujenega blaga;
– da bo dobavljal blago v skladišče
naročnika;
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz
predračuna naročnika;
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan;
– da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma, da
ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCAP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 30 točk,
2. celovitost ponudbe – 25 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 20 točk,
4. dodatne ugodnosti – 20 točk,
5. reference – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 12. 2004.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01322-6030642018 pri
Gorenjski banki, d.d. Kranj s pripisom za
namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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 1. 2. 2005.
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: 4. 1. 2005
ob 8. uri; Vrtec Škofja Loka, Podlubnik 1d,
4220 Škofja Loka.
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: 22. 11. 2004.
Vrtec Škofja Loka
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Ob-32589/04
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 kemijo in
kemijsko tehnologijo, kontaktna oseba:
Janez Topovšek, Aškerčeva cesta 5, 1000
Ljubljana,
Republika
Slovenija,
tel.
01/241-93-40, faks 01/241-91-44, elektronska pošta: janez.topovsek@uni-lj.si, internetni naslov: www.fkkt.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-RO/1-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava Instrumenta za dinamično
mehansko analizo (DMA instrument).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: UL FKKT, katedra za
polimerno inženirstvo, organsko kemijsko
tehnologijo in materiale, Hajdrihova 19/II,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
lastna trasirana menica za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti, lastna
trasirana menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
obveznosti in lastna trasirana menica 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: obročno
odplačevanje v kontinuiranih brezobrestnih
šestih mesečnih obrokih: 20% vrednosti v
30 dneh po prevzemu opreme, do konca
vsakega od naslednjih 4 mesecev po 10%
vrednosti in do konca 6 meseca od dneva
prevzema opreme še 40% pogodbene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– o registraciji (izpisek iz sodnega ali drugega registra), da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
javnega razpisa oziroma veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
– da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo naročila 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 zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
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– da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
– BON 1/P ali BON 1 in BON 2, ki jih je
izdala Agencija RS za javnopravne evidence
(dokumenti ne smejo biti na dan odpiranja
ponudb starejši od 30 dni);
– samostojni podjetniki predložijo davčno
napoved za leto 2003, potrjeno od pristojne
izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb;
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih kot
so navedeni v tč. III.1.2) tega razpisa;
– izjava ponudnika o ﬁnančni in poslovni
sposobnosti;
– izjava ponudnika o izdaji lastnih trasiranih menic, kot je navedeno v tč. III.1.1)
tega razpisa;
– reference ponudnika o dobavi in servisiranju raziskovalne opreme v vrednosti nad
10 mio SIT za en kos, v letih 2003 in 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjava ponudnika o dobavi opreme na
lokacijo naročnika, ki je navedena v tč.
II.1.7) tega razpisa, v roku največ 60 dni po
podpisu pogodbe;
– izjava ponudnika o zagotavljanju kontrole kakovosti;
– izjava ponudnika o zagotavljanju servisa pri naročniku v garancijski dobi;
– izjava ponudnika o zagotavljanju nadomestne opreme za čas odprave napak v
garancijski dobi;
– izjava ponudnika o servisni in tehnični
podpori po poteku garancije;
– izjava ponudnika o razpolaganju z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za realizacijo tega javnega naročila;
– izjava ponudnika, da mu zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe za realizacijo
tega javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 35 točk,
2. tehnične karakteristike opreme – 25
točk,
3. kompatibilnost z obstoječo opremo
naročnika – 10 točk,
4. reference dobavitelja oziroma proizvajalca – 20 točk,
5. odzivni čas servisa – 10 točk,
6. garancijska doba – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-RO/1-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 12. 2004,
cena: 3.300 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun UL FKKT pri UJP LJ, št.:
01100-6030707992.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 12. 2004, do 12.
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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2004
ob 14. uri, UL FKKT, Katedra za polimerno
inženirstvo, organsko kemijsko tehnologijo
in materiale, Hajdrihova 19/II, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: vse ponudnike prosimo, da ob prevzemu razpisne
dokumentacije sporočijo naročniku podatke
kontaktne osebe, ki je zadolžena za pripravo ponudbene dokumentacije in kateri
naj se pošiljajo obvestila in odgovori na
vprašanja.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2004.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo

Gradnje
Št. 9/2004-7021

Ob-32097/04

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, je na podlagi izvedenega
javnega razpisa, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 114 z dne 22. 10. 2004,
Ob-28593/04, za gradnjo po odprtem
postopku za izgradnjo varne IT sobe in
izvedbo ožičenja v poslovnih objektih ZPIZ
v Ljubljani, in v skladu z določilom prvega
odstavka 77. člena ZJN-1, zavrnil edino prispelo ponudbo.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 110-1/04

Ob-32170/04

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 izgradnjo predorov Barnica in Tabor na odseku HC Razdrto–Vipava;
Rebernice« (Ob-26819/04).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 3. 12. 2004 do 9. ure. Odpiranje
ponudb bo dne 3. 12. 2004 ob 10. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane
nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 5/35-13646/5-04

Ob-31873/04

Sprememba
V javnem razpisu za gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na pošti Brežice, objavljenem v Ur. l. RS, št. 114 z dne 22. 10.
2004, Ob-27947/04, se spremenita IV.3.3) in
IV.3.7.2) točki in se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2004 do 12.
ure; Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če bodo
ponudbo oddali osebno; Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije in
nabavo, Nabavna služba, 2500 Maribor,

če bodo ponudbo poslali priporočeno
po pošti.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2004
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni dne
22. 10. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-31870/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba:
Franc Markun, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
Slovenija,
tel.
04/237-31-42,
faks
04/237-31-07,
elektronska
pošta:
franc.markun@kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35101-0055/2004-46/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja cestnega omrežja in komunalne
infrastrukture v naselju »Britof – Voge«;
območje obsega 8,17 ha stavbnih zemljišč, ki jih je potrebno opremiti s cestnim
omrežjem in priključkom na regionalno
cesto R1-210/1107 Preddvor – Kranj ter
komunalno infrastrukturo, ki obsega
odvodnjavanje in meteorno kanalizacijo,
fekalno kanalizacijo, vodovod, elektro
omrežje, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje »Britof – Voge«
leži SZ od regionalne ceste R1-210/1107
Preddvor – Kranj med naseljema Britof in
Milje ter reko Kokro.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v okviru
gradnje cestnega omrežja in komunalne
infrastrukture v naselju »Britof – Voge« je v
skladu z izdelano projektno dokumentacijo
PGD, PZI, CE – DESIGN d.o.o., št. proj.
P – 80/03 potrebno izvesti:
– vsa gradbena, obrtniška, strojno in
elektro instalacijska dela,
– vsa dela morajo biti izvedena in predana najmanj v obsegu in kvaliteti, kot je
navedeno v projektni dokumentaciji PGD,
PZI in v skladu z veljavnimi predpisi.
V času garancijske dobe bo moral
ponudnik sprotno odpravljati morebitne
reklamacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 50,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj do 20. 2. 2005.
2. Izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti s trajanjem garancije 60 dni od poteka
roka za dokončanje del, in jo bo predložil
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najkasneje v 10 dneh po sklenitvi
pogodbe.
3. Izjava banke, da bo ponudniku izdala
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
bo predložil ob prevzemu del; veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku
garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po uradnem prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: poleg garancij iz točke III.1.1)
Obvezni depoziti in jamstva, mora ponudnik
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Dokaz o veljavni registraciji - izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo
ne sme biti starejše od 2 mesecev od
datuma oddaje ponudbe).
2. Kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne sli druge ustrezne evidence ali
izjava, da za njegovo dejavnost takšno
dovoljenje ni potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (dokazilo ne sme biti starejše
od 2 mesecev od datuma oddaje
ponudbe).
4. Kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorjem in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu s
33. členom Zakona o graditvi objektov
(ZGO-1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 102/04).
5. Izpolnjeno priloženo izjavo, da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in
delovnih pogojih, veljavnih v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. Dokazilo o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne
ponudnikove vrednosti tega javnega naročila, v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti
blokiranega računa-dokazilo obrazca BON 1
in BON 2 ali za samostojne podjetnike
zadnja odločba o odmeri davka in poročilo
banke, da račun ni bil blokiran (dokazila ne
smejo biti starejša od 2 mesecev od datuma
oddaje ponudbe).
7. Poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
8. Dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti: ponudnik mora imeti vsaj tri reference za gradnje v zadnjih 5 letih v vrednosti
nad 300,000.000 SIT s potrdili o dobro
opravljenem delu z vrednostmi in datumi
izvedbe.
9. Dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo ponujenih del.
10. Izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči.
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11. Izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih.
12. Izpolnjen vzorec pogodbe, ponudnik
mora paraﬁrati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: z dne 4. 7. 2003.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijska doba,
4. reference.
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 20. 12. 2004.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun enotnega
zakladniškega
računa
št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve: 18 75515-7130996-46050004 pri
čemer mora biti naveden tudi namen plačila:
Plačilo razpisne dokumentacije za Britof –
Voge.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 24. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 12. 2004
ob 11. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2004.
Mestna občina Kranj
Št. 583/04
Ob-31989/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, kontaktna oseba: tajništvo
komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14,
1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komercialni sektor, kontaktna oseba: tajništvo komercialnega sektorja,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.

Stran

8063

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razvod neprekinjenega napajanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po
popisih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: BG
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti, BG za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, BG za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po končni pisni primopredaji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katerega izhaja, da je
ponudnik/podizvajalec registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb) iz katerega izhaja, da ni zoper
njega/podizvajalca uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi
izredna uprava, ali če je uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež,
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb) iz katerega izhaja, da je/podizvajalec poravnal davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da
je ponudnik/podizvajalec, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati,
5. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno, da je
ponudnik/podizvajalec poslovno, ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti predmetno
javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
6a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika, izpolnjen in potrjen popis del,
6b) seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe – ponudnik mora predložiti najmanj
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pet potrdil o dobro opravljenem delu (po
zahtevnosti in vrednosti primerljiva dela) v
zadnjih petih letih,
6c) popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila,
6d) izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
izvajalca gradnje ter kvaliﬁkacije izvajalca
gradnje ter kvaliﬁkacije vodstvenega osebja,
zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo gradnje,
6e) navedbo tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bodo vključeni v ponudnikovo izvedbo naročila, ne glede na to, ali so
zaposleni pri ponudniku, zlasti pa tistih, ki so
odgovorni za nadzor kakovosti,
6f) navedbo tehničnega osebja, ki bo
zadolženo za vzdrževanje – pogoj je servis
v Republiki Sloveniji,
6g) pri gradnjah, podatke o povprečnem
številu zaposlenih delavcev in vodstvenega
osebja v zadnjih treh letih-pogoj je najmanj
10 redno zaposlenih delavcev usposobljenih
za izvajanje del, ki so predmet javnega naročila,
6h) certiﬁkate, ki jih izdajajo pooblaščeni
organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost opreme
oziroma storitev z zahtevanimi tehničnimi
predpisi, speciﬁkacijami in standardi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 1. 2005
ob 12. uri, Klinični center Ljubljana, Zaloška
cesta 7, Ljubljana, pritličje, predavalnica I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost javnega naročila je 52,08 mio SIT
brez DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 110-1/04
Ob-32172/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje inženiring,
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Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Robert Oblak, univ, dipl.
inž. grad., Mlekarska ulica 13, 4000 Kranj,
Slovenija,
tel.
04/280-88-06,
faks
04/280-88-09,
elektronska
pošta:
robert.oblak@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00526.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja viadukta 6-2/1 Boršt II in viadukta 6-6/1 Polance na HC Razdrto –
Vipava; Rebernice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe HC Razdrto – Vipava;
Rebernice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg
Obseg ponudbenih del:
– izvedba viaduktov na odseku HC Razdrto – Vipava; Rebrnice, ki zajema naslednja sklopa:
Sklop »1«:
– izvedba viadukta 6-2/1 Boršt II,
– izvedba sidrane pilotne stene P0a.
Sklop »2«
– izvedba viadukta 6-6/1 Polance.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je za sklop 1 je
16 mesecev od dneva izdaje Pisma o sprejemu ponudbe, za sklop 2 je 20 mesecev od
dneva izdaje Pisma o sprejemu ponudbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 39,000.000 SIT za sklop 1 in v višini
54,000.000 SIT za sklop 2. Veljavnost
bančne garancije za resnost ponudbe mora
biti najmanj 142 dni po poteku skrajnega
roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d., kredita Republike Italije. Način
plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne
dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje

ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila, v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme.
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika. Za
predlaganega odgovornega vodjo del je kot
dokazilo o izpolnjevanju minimalnih pogojev
potrebno priložiti odločbo Inženirske zbornice Slovenije.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 122/04 z dne 12. 11. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 30.000 SIT za sklop 1, 30.000 SIT za
sklop 2, oziroma 50.000 SIT za oba razpisana sklopa.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 1. 2005 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 1. 2005
ob 10. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-32181/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Krško, kontaktna oseba: Niko Somrak,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija,
tel. 07/498-12-80, faks 07/498-12-76, elektronska pošta: Niko.somrak@krsko.si, internetni naslov: www.krsko.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončanje rekonstrukcije Ljubljanske
ulice v Kostanjevici na Krki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kostanjevica na Krki.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502.5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
oddajajo v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu
pogodbe, konec januar 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% vrednosti pogodbe;
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
5% skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po prejemu situacij v skladu z
Zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…,
– da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
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– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je bil
zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za pravosodje) ter izjava ponudnika,
– potrdilo izdano s strani sodišča, da
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazec BON1/P
oziroma BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– seznam izvedenih del s področja gradenj podobnih razpisanim v zadnjih petih
letih, v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila vključno z zahtevanimi
obrazci,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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:
A1) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-239/00 O605.
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: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254 –
0100008120.
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 20. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2004
ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
Niko Somrak, tel. 07/498-12-80.
Občina Krško

Storitve
Ob-31871/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Tadeja Maček,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, Republika
Slovenija, tel. +386/1/478-86-00, faks
+386/1/478-86-49,
elektronska
pošta:
gp.cvi@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.sigov.si/cvi/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Vlada Republike Slovenije,
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Center za informatiko, kontaktna oseba:
Tadeja Maček, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
Republika
Slovenija,
tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.cvi@gov.si, internetni
naslov:
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Petra
Rozman, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
Republika Slovenija, tel. +386/1/478-86-00,
faks +386/1/478-86-49, elektronska pošta:
gp.cvi@gov.si,
internetni
naslov:
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vlada
Republike Slovenije, Center za informatiko,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, Republika
Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 7 (iz priloge IA).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ODTE.IT-11/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadgradnja tračne knjižnice StorageTek
z nakupom 4 dodatnih enot in ene prenosne enote, ter potrebne kasete zanje.
Ponudniki morajo oddati ponudbo za predmet naročila v celoti. Predmet naročila predstavlja za naročnika povečanje zmogljivosti
sistema podatkovnih zmogljivosti, kar
pomeni dobavo, vgradnjo, zagon in garancijsko vzdrževanje navedene opreme 36
mesecev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija,
lokacije naročnikov navedenih v razpisni
dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
A) Na poslovnem področju:
1. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa;
2. ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (če je v konkretnem
primeru takšno dovoljenje potrebno na podlagi posebnega zakona);
3. ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem oziroma so posledice že izbrisane;
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
5. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
2001 dalje;
6. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v obdobju po 1. 7.
2002 sklenjeno vsaj eno pogodbo, s katero
pokriva izvajanje storitev z zahtevanega
področja predmeta javnega naročila;
7. razpolaganje z vsemi licencami in pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi za
področje prijave, v kolikor in kolikor so le-te
potrebne za izvajanje predmetnega naročila;
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8. dostop do rezervnih delov za razpisano opremo, ki mu omogoča, da izvrši
morebitna popravila oziroma zamenjave v
zahtevanih rokih iz točke 5.1.3 teh navodil
(ustrezne pogodbe);
9. vsaj en dokument, ki dokazuje kakovost organizacije poslovanja ponudnika.
B) Na ﬁnančnem področju:
1. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države Republike Slovenije;
3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov (v zadnjih šestih
mesecih pred objavo razpisa);
4. letna realizacija nad 1.400,000.000
SIT;
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2003 z upoštevanjem kasnejših, z verodostojnimi listinami izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev;
6. plačilo bo izvedeno v enem obroku z
zapadlostjo po 31. 3. 2005 (odvisno od
zaključka postopka oddaje naročila). V ceni
mora biti upoštevano tudi 3-letno garancijsko vzdrževanje.
C) Tehnične zahteve:
1. skladnost z zahtevami iz Speciﬁkacij v
celoti.
D) Organizacija in kadri:
1. ponudnik mora imeti ustrezno število
zaposlenih za opravljanje razpisanih storitev
za izvedbo predmeta naročila;
2. redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet prijave. Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične
smeri;
3. posebna znanja/izkušnje za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve:
– najmanj 2 zaposlena izkazujeta
posebna znanja/izkušnje s področja opravljanja storitev, ki so predmet javnega razpisa;
– najmanj 2 zaposlena izkazujeta
posebna znanja/izkušnje s področja
vzdrževanja ponujene opreme oziroma
podobne opreme starejšega tipa istega proizvajalca.
Dokazila o posebnih znanjih zaposlenih
so npr. potrdila o šolanjih, izjave principala.
Upoštevani bodo le certiﬁkati, ki izkazujejo
dejansko opravljeno praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje na
področju razpisanih del. Upoštevana bodo
dokazila, izdana za šolanja zaključena po
1. 1. 2002;
4. delovne izkušnje za zaposlene, ki
bodo neposredno opravljali storitve najmanj
2 zaposlena morata imeti več kot 3 leta
delovnih izkušenj pri opravljanju storitev, ki
so predmet javnega razpisa;
5. razpoložljivost kadrov: organizacija
dežurne službe 24 ur dnevno, vse dni v letu
z maksimalnim 2-urnim odzivnim časom in
4-urnim časom popravila oboje šteto od
oddaje prijave napake;
6. zoper ponudnikove vodstvene delavce
v zadnji petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. zaposleni, ki bodo neposredno opravljali razpisana dela izpolnjujejo pogoje
(državljanstvo, nakaznovanost, oseba ni v
kazenskem postopku), ki veljajo za imenovanje v naziv v skladu z 88. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
70/04).
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izbran bo ponudnik z najnižjo ceno.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna
garancija
za
resnost
ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
400.000 SIT.
2. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in bančna garancija
za dobro izvedbo garancijskih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od skupne pogodbene
cene.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Splošni pogoji
B) Na poslovnem področju:
1. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa;
2. ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (če je v konkretnem
primeru takšno dovoljenje potrebno na podlagi posebnega zakona);
3. ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem oziroma so posledice že izbrisane;
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
5. izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev ter izgubljenih
pravd, ki kažejo na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom) od 1. 1.
2001 dalje;
6. reference ponudnika na razpisanem
področju – ponudnik ima v obdobju po 1. 7.
2002 sklenjeno vsaj eno pogodbo, s katero
pokriva izvajanje storitev z zahtevanega
področja predmeta javnega naročila;
7. razpolaganje z vsemi licencami in pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi za
področje prijave, v kolikor in kolikor so le-te
potrebne za izvajanje predmetnega
naročila;
8. dostop do rezervnih delov za razpisano opremo, ki mu omogoča, da izvrši
morebitna popravila oziroma zamenjave v
zahtevanih rokih iz točke 5.1.3 teh navodil
(ustrezne pogodbe);
9. vsaj en dokument, ki dokazuje kakovost organizacije poslovanja ponudnika.
Pogoji na ﬁnančnem področju:
1. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
2. poravnani davki, prispevki in druge
obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v
skladu s predpisi države Republike Slovenije;
3. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov (v zadnjih šestih
mesecih pred objavo razpisa);

4. letna realizacija nad 1.400,000.000
SIT;
5. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz bilance stanja za leto
2003 z upoštevanjem kasnejših, z verodostojnimi listinami izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev;
6. plačilo bo izvedeno v enem obroku z
zapadlostjo po 31. 3. 2005 (odvisno od
zaključka postopka oddaje naročila). V ceni
mora biti upoštevano tudi 3-letno garancijsko vzdrževanje.
Kadri:
1. ponudnik mora imeti ustrezno število
zaposlenih za opravljanje razpisanih storitev
za izvedbo predmeta naročila;
2. redno zaposleni kadri morajo imeti
ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet prijave. Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje
vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične
smeri;
3. posebna znanja/izkušnje za zaposlene, ki bodo neposredno opravljali storitve:
– najmanj 2 zaposlena izkazujeta
posebna znanja/izkušnje s področja opravljanja storitev, ki so predmet javnega razpisa,
– najmanj 2 zaposlena izkazujeta
posebna znanja/izkušnje s področja
vzdrževanja ponujene opreme oziroma
podobne opreme starejšega tipa istega proizvajalca.
Dokazila o posebnih znanjih zaposlenih
so npr. potrdila o šolanjih, izjave principala.
Upoštevani bodo le certiﬁkati, ki izkazujejo
dejansko opravljeno praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje na
področju razpisanih del. Upoštevana bodo
dokazila, izdana za šolanja zaključena po
1. 1. 2002;
4. delovne izkušnje za zaposlene, ki
bodo neposredno opravljali storitve:
– najmanj 2 zaposlena morata imeti več
kot 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju
storitev, ki so predmet javnega razpisa;
5. razpoložljivost kadrov: organizacija
dežurne službe 24 ur dnevno, vse dni v letu
z maksimalnim 2-urnim odzivnim časom in
4-urnim časom popravila oboje šteto od
oddaje prijave napake;
6. zoper ponudnikove vodstvene delavce
v zadnji petih letih pred objavo naročila ni
bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
7. zaposleni, ki bodo neposredno opravljali razpisana dela izpolnjujejo pogoje
(državljanstvo, nakaznovanost, oseba ni v
kazenskem postopku), ki veljajo za imenovanje v naziv v skladu z 88. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
70/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. komplet registrskih listov, ki odraža
zadnje stanje ponudnika;
2. potrdilo ustreznega organa, da ponudnik ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti (če je v konkretnem primeru
takšno dovoljenje potrebno na podlagi
posebnega zakona);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje (kazenska evidenca), da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (za dokazavanje zahtev iz točk 3 in 4 poglavja 5.1.1
teh navodil);
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4. potrdilo ustreznega organa, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije (za samostojnega podjetnika
potrdilo, da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet
sodne preiskave).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo davčnega urada in carinske
uprave da je ponudnik poravnal davke in
prispevke, določene z zakonom;
2. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), statistični podatki iz bilance
uspeha in bilance stanja na dan 31. 12.
2003 za leto 2003;
3. zadnje revizijsko poročilo oziroma
mnenje, v kolikor je družba (53. člen Zakona
o gospodarskih družbah) zavezana k reviziji;
4. obrazec BON 1 in BON 2, ki mora
odražati stanje zadnjega meseca;
5. obrazec BON 1, ki mora odražati
stanje zadnjega meseca.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. dokaze o posesti poslovnih prostorov
za potrebe opravljanja servisne dejavnosti;
2. dokaze o razpolaganju z vsemi licencami in pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi za področje prijave, v kolikor in kolikor so le-te potrebne za izvajanje
predmetnega naročila;
3. dokaze o dostopu do rezervnih delov
za razpisano opremo, ki mu omogoča, da
izvrši morebitna popravila oziroma zamenjave v zahtevanih rokih iz točke 4.12.1.3 teh
navodil (ustrezne pogodbe);
4. izjava principala, da v kolikor ponudnik
ne bo zmožen izvrševati svojih obveznosti,
ne glede na vzrok, bo te obveznosti prevzel
principal brez dodatnega plačila;
5. izjava principala, da je seznanjen z
zahtevano 3-letno garancijo, in da bo v primeru, da ponudnik tega ne bo sposoben
izvajati, to 3-letno garancijo zagotavljal sam
brez dodatnih stroškov na strani naročnika;
6. pogodbe in prevzemni zapisniki, s
katerimi ponudnik dokazuje, da je na razpisanem področju opravljal razpisano
dejavnost v obdobju od 1. 7. 2002 dalje;
7. dokumenti, ki dokazuje kakovost organizacije poslovanja ponudnika;
8. dokumentacija za vsakega posameznega zaposlenega na področju prijave (za
posameznega zaposlenega naj bodo priloge
in obrazci skupaj), ki mora zajemati:
9. 18.1 dokaze o strokovni izobrazbi
zaposlenih na področju prijave in sicer
spričevala in diplome oziroma kopija delovne
knjižice, iz katere je razvidno potrdilo o
doseženi izobrazbi;
19.2 dokaze o potrebnih delovnih
izkušnjah zaposlenih na področju prijave
(kopija del. knjižice);
19.3 dokaze o posebnih znanjih zaposlenih na področju prijave, in sicer npr.
potrdila o šolanjih, izjave principala –
upoštevani bodo le certiﬁkati, ki izkazujejo
dejansko praktično šolanje oziroma uspešno
zaključeno izobraževanje na področju razpisanih del. Upoštevana bodo dokazila, izdana
za šolanja zaključena po 1. 1. 2002;
10. dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki
veljajo za imenovanje v naziv v skladu z 88.
členim Zakona o javnih uslužbencih;
11. tehnično gradivo za ponujeno opremo
(lahko v angleškem jeziku).
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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:
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 19. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 24. 12. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 12. 2004
ob 12.15, Ljubljana, Langusova ulica 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 16. 11. 2004.
Vlada Republike Slovenije
Center za informatiko
Ob-31879/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Alenka Mihelčič, Dalmatinova
1,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/306-44-04, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: alenka.mihelcic@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Alenka Mihelčič, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-04,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta:
alenka.mihelcic@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Prešernov trg 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-12-01,
faks 01/306-12-02.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev;
Kategorija storitve: 6 a).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 04/311644.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalcev zavarovalniških storitev
za potrebe Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: zavarovanje nepremičnin
in opreme.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: zavarovanje vozil.
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3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: zavarovanje likovnih del,
ki so v uporabi pri Mestni občini Ljubljana.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: kolektivno nezgodno
zavarovanje.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: zavarovanje odgovornosti.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek po podpisu
pogodbe.
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:
Zavarovalniške storitve za potrebe MU
MOL:
– sklop I: zavarovanje nepremičnin in
opreme,
– sklop II: zavarovanje vozil,
– sklop III: zavarovanje likovnih del, ki so
v uporabi pri Mestni občini Ljubljana,
– sklop IV: kolektivno nezgodno zavarovanje,
– sklop V: zavarovanje odgovornosti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. garancija za resnost ponudbe:
– sklop I – v višini 4,000.000 SIT,
– sklop II – v višini 1,000.000 SIT,
– sklop III – v višini 300.000 SIT,
– sklop IV – v višini 300.000 SIT,
– sklop V – v višini 300.000 SIT;
2. garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo premijo plačal v dveh enakih obrokih
in sicer v roku 30 dni po prejemu računa na
začetku zavarovalnega leta in v istem roku
po prejemu računa po poteku prve polovice
zavarovalnega leta.
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, pri
organu države, v kateri ima sedež;
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1.a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe) – domači ponudniki: izpisek iz sodnega registra podjetij ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje;
1.b) Za zavarovalnice države članice, ki
namerava opravljati zavarovalne posle
neposredno: izpis iz registra podjetij, ki ga
izda organ tuje države, pristojen za vodenje
tega registra.
2.a) Za domače ponudnike: dovoljenje
Agencije za zavarovalni nadzor, da zavarovalnica lahko opravlja zavarovalne posle.
2.b) Za zavarovalnice države članice, ki
namerava opravljati zavarovalne posle
neposredno: obvestilo nadzornega organa
države članice, da je posredoval potrebne
podatke Agenciji za zavarovalni nadzor.
3.a) Za domače ponudnike: potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
3.b) Za zavarovalnice države članice, ki
namerava opravljati zavarovalne posle
neposredno: izpis iz kazenske evidence, ki
ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje te evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. 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;
dokazilo:
a) Za domače ponudnike:Izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence
b) Za zavarovalnice države članice, ki
namerava opravljati zavarovalne posle
neposredno:
Izpis iz evidence o prisilnih poravnavah,
stečajih in likvidacijah, ki ga izda organ tuje
države, pristojen za vodenje te evidence.
2. 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;
dokazilo:
a) Za domače ponudnike:potrdilo, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ države,
kjer ima ponudnik svoj sedež;
b) Za zavarovalnice države članice, ki
namerava opravljati zavarovalne posle
neposredno:
Potrdilo, ki ga izda davčni organ oziroma
drugi pristojni organ tuje države.
3. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
dokazilo:
a) Za domače ponudnike:Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
b) Za zavarovalnice države članice, ki
namerava opravljati zavarovalne posle
neposredno:
Izpis iz kazenske evidence, ki ga izda
organ tuje države, pristojen za vodenje te
evidence.
4. Ponudnik mora biti ﬁnančno in
poslovno sposoben, tj.:
– ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe,
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– ponudnik ni imel v preteklih šestih
mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran TRR oziroma negativno povprečno stanje sredstev v preteklem mesecu, brez odobrenega okvirnega kredita za pokrivanje
negativnega stanja na TRR, dobiček iz
poslovanja mora biti večji od izgube;
dokazila:
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe) – domači ponudniki
– originalni obrazec BON 2, izdan s
strani AJPES, ki ne sme biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudbe,
– bilanca stanja in izkaz poslovnega
izida;
b) Za zavarovalnice države članice, ki
namerava opravljati zavarovalne posle
neposredno:
– izvlečki iz revidiranih letnih bilanc stanja in računovodskih izkazov za preteklo
leto, ki jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen v državi, kjer ima sedež,
– potrdilo ali mnenje, ki ga izda banka, ki
je pooblaščena in javno nadzorovana v
državi, kjer ima sedež,
– bilanca stanja in izkaz poslovnega
izida.
5. Povzetek revidiranega letnega poročila: ponudniki, ki so zavezani k revidiranju,
morajo priložiti fotokopijo povzetka revidiranega letnega poročila, ki mora vsebovati
skladno s Sklepom o podrobnejši vsebini
povzetka revidiranega letnega poročila
posebno revizorjevo mnenje in računovodske izkaze zavarovalnice.
6. Dokazilo pozavarovalnice: dokazilo
pozavarovalnice, da ima ponudnik zagotovljeno pozavarovanje tistega dela v zavarovanje prevzetih nevarnosti, ki po tabelah
maksimalnega kritja presegajo lastne deleže
v izravnavanju nevarnosti.
7. Zavarovalni pogoji za ponujene vrste
zavarovanj
Ponudniki morajo priložiti:
1. izpolnjeno zavarovalno polico v skladu
s ponudbo;
2. splošne zavarovalne pogoje v skladu
s ponudbo;
3. posebne zavarovalne pogoje v skladu
s ponudbo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost premije za prvo leto zavarovanja – 90 točk,
2. razmerje (koeﬁcient) med čistimi tehničnimi rezervacijami in čistim prihodkom od
zavarovalnih premij – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022-397/2004-17.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 12. 2004.
Cena: 15.000 SIT na transakcijski račun
št. 01261-0100000114, z oznako MOL –
izvrševanje proračuna, sklic na št.
121-01000-04, s pripisom JR 04/311644.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 12. 2004 do
8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 28. 12. 2004
ob 10. uri, Mestna občina Ljubljana, Prešernov trg 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 11. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Ob-31980/04
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: Irena Morel in Mateja
Logar za tehnični del, Barbara Gašperlin za
splošni del, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-38-00,
faks
01/478-39-00,
elektronska
pošta:
gcu.carina@gov.si,
internetni
naslov:
www.carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska
uprava RS, kontaktna oseba: Erika Andrlič
in Stanka Horvat, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks
01/478-39-00,
elektronska
pošta:
gcu.carina@gov.si,
internetni
naslov:
www.carina.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik. št. 433-01/26-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba tečajev
tujih jezikov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije: Brežice, Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in
Sežana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 80.41.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2)
Druga
ustrezna
nomenklatura (CPA / NACE / CPC): 80.41.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev tujih jezikov po stopnjah na lokaciji Brežice.
3) Obseg ali količina:
– izvedba tečajev splošnega jezika po
stopnjah v obstoječih skupinah pri jezikovni
šoli za angleški, nemški in italijanski jezik
(12 udeležencev),
– 1 individualni tečaj za angleški jezik,
– 1 individualni tečaj za nemški jezik.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 80.41.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev tujih
jezikov po stopnjah na lokaciji Celje.
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3) Obseg ali količina: izvedba tečajev
splošnega jezika po stopnjah v obstoječih
skupinah pri jezikovni šoli za angleški in
nemški jezik (10 udeležencev).
Sklop št. 03
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 80.41.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev tujih
jezikov po stopnjah na lokaciji Dravograd.
3) Obseg ali količina: izvedba tečajev
splošnega jezika po stopnjah v obstoječih
skupinah pri jezikovni šoli za angleški jezik
(3 udeleženca).
Sklop št. 04
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 80.41.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev tujih
jezikov po stopnjah na lokaciji Jesenice.
3) Obseg ali količina: izvedba tečajev
splošnega jezika po stopnjah v obstoječih
skupinah pri jezikovni šoli za angleški jezik
(6 udeležencev).
Sklop št. 05
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 80.41.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev tujih
jezikov po stopnjah na lokaciji Koper.
3) Obseg ali količina:
– izvedba tečajev splošnega jezika po
stopnjah v obstoječih skupinah pri jezikovni
šoli za angleški in italijanski jezik (13
udeležencev),
– 1 individualni tečaj za angleški jezik.
Sklop št. 06
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 80.41.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev tujih
jezikov po stopnjah na lokaciji Ljubljana.
3) Obseg ali količina:
– izvedba tečajev splošnega jezika po
stopnjah v obstoječih skupinah pri jezikovni
šoli za angleški jezik (15 udeležencev),
– 11 individualnih tečajev angleškega
jezika,
– 6 tečajev splošnega jezika oziroma
poslovnega angleškega jezika v malih skupinah po 2 – 4 udeležencev,
– 9 tečajev splošnega jezika oziroma
poslovnega angleškega jezika v malih skupinah po 3-4 udeležencev,
– 2 mali skupini konverzacijskega tečaja
angleškega jezika po do 8 udeležencev.
Sklop št. 07
1) Nomenklatura
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 80.41.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev tujih
jezikov po stopnjah na lokaciji Maribor.
3) Obseg ali količina:
– izvedba tečajev splošnega jezika po
stopnjah v obstoječih skupinah pri jezikovni
šoli za angleški jezik in nemški (12
udeležencev),
– 1 individualni tečaj angleškega jezika.
Sklop št. 08
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 80.41.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev tujih
jezikov po stopnjah na lokaciji Murska
Sobota.
3) Obseg ali količina: izvedba tečajev
splošnega jezika po stopnjah v obstoječih
skupinah pri jezikovni šoli za angleški jezik
(7 udeležencev).
Sklop št. 09
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 80.41.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev tujih
jezikov po stopnjah na lokaciji Nova Gorica
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3) Obseg ali količina:
– izvedba tečajev splošnega jezika po
stopnjah v obstoječih skupinah pri jezikovni
šoli za angleški jezik (6 udeležencev),
– 4 individualni tečaji angleškega jezika.
Sklop št. 10
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 80.41
2) Kratek opis: izvajanje tečajev tujih
jezikov po stopnjah na lokaciji Sežana.
3) Obseg ali količina: izvedba tečajev
splošnega jezika po stopnjah v obstoječih
skupinah pri jezikovni šoli za angleški in
nemški jezik (10 udeležencev).
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je izvajanje tečajev
tujih jezikov, in sicer:
– izvajanje tečajev splošnega in
poslovnega jezika po stopnjah (individualni
in skupinski tečaji) za angleški, nemški in
italijanski jezik ali
– izvajanje tečajev poslovne konverzacije za angleški jezik (skupinski tečaji).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: če
ponudba ponudnika presega 30 milijonov
SIT, priloži ponudnik svoji ponudbi garancijo
za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru
ponudnik priloži svoji ponudbi menico za
resnost ponudbe.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo,
da bo v primeru izbora predložil:
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če njegova ponudba presega 30 milijonov SIT, oziroma
– lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če njegova ponudba ne
presega 30 milijonov SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilni rok 30. dan od dneva uradnega
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti:
Glede ﬁnančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– v preteklih šestih mesecih do vključno
datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa oziroma
negativnega stanja sredstev v preteklem
mesecu brez odobrenega kredita za
pokrivanje negativnega stanja na transakcijskem računu;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila;
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora
ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– ponudnik mora predložiti vsaj dve reference v vrednosti 5,000.000 SIT za eno
leto v obdobju 2000 – 2003 za dela, ki so
enaka predmetu javnega naročila,
– ponudnik mora biti vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja od 1. 9. 1999 dalje (v skladu
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s 34. členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja),
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja
ponudb,
– ponudnik mora navesti svoje podatke
glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina upoštevanja in
reševanja reklamacij in referenc.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika:
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– izpisek iz sodnega registra podjetij
izdan s strani okrožnega sodišča;
1.2. za ﬁzične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
– priglasitveni list pričetka poslovanja;
2. izjava z naslednjo vsebino: pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da smo poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarnozdravstveni pogoji);
3. izjava z naslednjo vsebino: pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da imamo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
4. a) izjava z naslednjo vsebino: pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti;
ali
b) mnenje pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po knjigovodskih listinah izkazano,
da je poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev,
kooperantov do 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila;
5. izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da nismo bili kaznovani za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane;
6. izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da proti nam ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
7. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje;
8. izjava ponudnika po odredbi o
ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov skupaj s priloženo pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in pisnimi izjavami vseh podizvajalcev,
da je ponudnik pravočasno in pravilno
poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti
do njih;
9. izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo;
10. veljavna odločba o vpisu v razvid
izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje
in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport (12. do 14. člen
Zakona o izobraževanju odraslih) za posamezne jezike (angleščina, nemščina,
italijanščina).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti ponudnika
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za pravne osebe – gospodarske
družbe:
– BON-1/P;
za ﬁzične osebe – samostojne podjetnike
posameznike:
– BON-1/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izpolnjeni pripravljeni obrazci s
strani naročnika v razpisni dokumentaciji v
rubrikah “Opis kadrovske strukture”, “Zmogljivosti”, “Služba kakovosti”, “Način
upoštevanja in reševanja reklamacij” in
“Reference”.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Merilo pod točko 1 (cena) predstavlja
80% vrednosti. Merilo pod točko 2 (reference) predstavlja 20% vrednosti.
ad 1) Cena se preračuna v točke po
naslednji formuli:
minimalna cena × 100
Cena v točkah = -------------------------------------ponujena cena
ad 2) Ponudnik prejme:
– za vsako predloženo referenco v vrednosti do 5,000.000 SIT 2 točki,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 5,000.001 SIT do 10,000.000 SIT 4
točke,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti od 10,000.001 SIT do 20,000.000 SIT
8 točk,
– za vsako predloženo referenco v vrednosti nad 20,000.000,00 SIT 16 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 12. 2004
brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 1. 2005 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 3. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 1. 2005 ob
10. uri, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, v sejni sobi št. 330.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Carinska uprava
Št. 383/04
Ob-32133/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Bojan Čampa, Urad župana, Služba za premoženje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-00, faks 03/896-16-20,
internetni naslov: www.velenje.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov za Mestno
občino Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Titov trg 1 – upravna
stavba MOV, Kopališka 3 – obramba in dom
borcev in mladine, Šaleška 19/a – poslovni
prostori v prvem nadstropju, Vila Rožle –
Aškerčeva 24, Vila Mojca – Kraigherjeva 5,
TIC – Rudarska 3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije in
popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva prejema računa,
ZIPR 04.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje
navedene v tem razpisu in razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa (ZJN-1A Priloga I
storitve – 14) in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi, kjer ima svoj sedež, ali da
je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
5. ostale pogoje navedene v točki III. –
sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe BON – 1 P (s podatki
in kazalniki za leto 2003);
za ﬁzične osebe – davčna napoved za
leto 2003, potrjeno s strani pristojne izpo-

stave DURS, ter potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu za zadnjih šest obračunskih mesecev,
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni imel blokiran svoj račun skupaj več kot 15 dni,
3. da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. da je izvedel vsaj tri referenčne
objekte, ki presegajo vrednost javnega naročila, ki jih je uspešno izvedel v zadnjih petih
letih. Reference morajo potrditi naročniki.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: predpisi ter standardi in normativi,
veljavni za predmet javnega naročila v RS
in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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 17. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 12. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 12. 2004
ob 12. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 28/I (I. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Mestna občina Velenje
Št. 1783/04
Ob-32156/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Metod
Podkrižnik, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-16,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
m.podkriznik©zord.org.
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 1.a oziroma 1.b.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN13/04-REZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
transport 18.191.820 litrov dieselskega
goriva iz skladišča naftnih derivatov
Lehnkering GmbH, Am neuen Rheinhafen 12a, 67346 Speyer, Zvezna republika
Nemčija v skladišče naftnih derivatov
Petrol Skladiščenje d.o.o., Trimlini 1h,
9220 Lendava, Republika Slovenija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišči naftnih derivatov Lehnkering GmbH, Am neuen Rheinhafen 12a, 67346 Speyer, Zvezna republika
Nemčija in Petrol Skladiščenje d.o.o., Trimlini 1h, 9220 Lendava, Republika Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.11.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sprejmejo se samo ponudbe za celotno količino,
t.j. 18,191.820 litrov dieselskega goriva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 11. 1. 2005 in/ali konec
28. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma druga zavarovanja v skladu s Pravilnikom o vrstah ﬁnančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje
obveznosti v postopku oddaje javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje: da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; da ima potrebna
dovoljenja za opravljanje dejavnosti v mednarodnem cestnem prometu in prevoz
nevarnega blaga (v primeru ponudbe za
cestni transport); da ni v kazenskem
postopku zaradi podkupovanja; da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi;
da zoper njega ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra;
– licenca za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (v primeru
ponudbe za cestni transport);
– potrdilo, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– izpisek iz sodne evidence, da proti
ponudniku ni uveden postopke prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi podkupovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke;
– dokazila da je ponudnik ekonomsko in
ﬁnančno sposoben (bilanca stanja, bilanca
uspeha in izkaz ﬁnančnih tokov za leto 2002
in 2003, navedba vseh odprtih računov pri

Št.

126-127 / 26. 11. 2004 /

poslovnih bankah ter izjave bank, da ponudnik redno poravnava svoje obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– reference ponudnika;
– izjava, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 15. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 12. 2004 ali 37 dni
od odposlanja obvestila do 13.45.
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 21. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in drugi.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 12. 2004
ob 14. uri; ZORD Slovenija, Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
ZORD Slovenija
Ob-32362/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/477-91-00,
faks
01/283-22-43.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45,
elektronska
pošta:
altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna
oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40, faks
01/421-90-45,
elektronska
pošta:
altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5.4-30/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev čiščenja prostorov na Veterinar-
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ski fakulteti Univerze v Ljubljani za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana in Cesta v Mestni log 47, 1000
Ljubljana.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.70.00.00-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – storitve:
kategorija 14: čiščenje prostorov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje
prostorov na Veterinarski fakulteti Univerze v
Ljubljani. Storitev obsega čiščenje poslovnih,
učnih (predavalnice in valilnice), laboratorijskih in ambulantnih prostorov na lokacijah
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana in Cesta v
Mestni log 47 v Ljubljani. Ocenjena vrednost
za triletno obdobje znaša 80 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1 mio SIT, ki mora veljati do 31. marca
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi mesečnega računa, v roku najmanj 30 brezobrestnih dni od uradnega
datuma prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba, mora
biti ponudbi priložen pravni akt o skupnem
sodelovanju na javnem razpisu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42., 42.a in 43.
členu ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno veljavno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je po posebnih predpisih tako dovoljenje obvezno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– da ima poravnane prispevke in davke
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.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe. BON 1/P in potrdilo
poslovne banke;
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta, če je ponudnik po ZGD zavezan k revidiranju, bilanca stanja in bilanca uspeha za
zadnja tri leta, če po ZGD ni zavezan k revidiranju;
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– navedba kvaliﬁkacij in izkušenj (referenc) vodstvenega in tehničnega osebja,
predvidenega za izvedbo javnega naročila;
– da zagotavlja stalne delavce, ki bodo
čistili;
– zagotavlja dnevno čiščenje – tudi večkrat na dan;
– da zagotovi tehnologijo čiščenja, ki
ustreza zahtevnosti čiščenja v zdravstvenih
organizacijah, institutih oziroma vzgojnoizobraževalnih organizacijah in da razpolaga s potrebno opremo za čiščenje;
– da lahko zagotovi največ eno urni
odzivni čas v primeru nujnih naročil;
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference,
– certiﬁkat kakovosti.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5.4-30/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 1. 2005, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
razpisne dokumentacije na poslovni račun
Altus
consulting
d.o.o.,
številka
02083-0053787157, sklic na številko
99-2004, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2005, do 11. ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov vodja javnega naročila do zgoraj navedenega datuma
in ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 1. 2005
ob 14. uri, Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana,
sejna soba/II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z
ZJN-1-UPB1 je javni razpis poslan v objavo
v Uradno glasilo Evropskih skupnosti, številka ID:204-007548.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Ob-32371/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Jarše, Rožičeva 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 586-21-52.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-67-50, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: info@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska
19,
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/280-67-50, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: info@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/280-67-50,
faks
01/280-67-74, elektronska pošta: info@ztilj.si.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-511.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje prostorov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 12. 2004,
cena: 13.500 SIT, DDV je vključen.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Zavoda za tehnično izobraževanje, št.:
01261-6030716108, sklic na številko
50015-511.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 12. 2004 do
11. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2004
ob 11.05, Zavod za tehnično izobraževanje,
Ptujska 19, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 11. 2004.
Vrtec Jarše

Ob-32373/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova
1,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: Irena.stopar@ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova
1,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance,
Služba za javna naročila, kontaktna oseba:
Irena Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/306-44-33,
faks
01/306-44-07.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov v MOL za leto 2005.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
dokazila: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij.
– Ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
– Potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– 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;
dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
– Da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
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v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
– Da ponudnik ni bil kaznovan za kaznivo dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
dokazilo: potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
– Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno
sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred
oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel v
preteklih šestih mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran žiro račun;
dokazila: za pravne osebe (gospodarske
družbe):
1. obrazci BON 1 in BON 2, izdani s
strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
2. izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno
in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijski račun
za obdobje zadnjih šestih mesecev pred
oddajo ponudbe,
b) napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
c) izjava ponudnika (priložen obrazec),
da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno
in ima poravnane vse svoje zapadle
poslovne obveznosti;
dokazilo: izjava ponudnika s priloženim
življenjepisom in referencami.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– Izjava, da bo ponudnik imenoval odgovornega vodjo projekta, kateri mora predložiti poslovni življenjepis in reference s področja razpisanega projekta;
dokazilo: izjava ponudnika s priloženim
življenjepisom in referencami.
– Ponudnik mora priložiti veljavno potrdilo o akreditaciji oziroma akreditacijsko
listino;
dokazilo: veljavna akreditacijska listina,
izdana s strani Slovenske akreditacije.
– Ponudnik mora v referenčni listini
navesti opravljene projekte v zadnjih treh
letih. Upoštevali se bodo samo projekti, kjer
gre za periodično spremljanje kvalitete podzemne vode na določenem objektu. Tabeli
morate priložiti pisna potrdila naročnikov, ki
jih navajate v tabeli.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise:
– Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št.
41/04),
– Pravilnik o imisijskem monitoringu podzemne vode (Ur. l. RS, št. 42/02),
– Pravilnik o minimalnih higienskih in
drugih zahtevah za kopalne vode (Ur. l. RS,
št. 73/03).
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 10,
2. reference – 30,
3. akreditirani parametri za podzemno
vodo – 30,
4. odzivnost – 10.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3548-14/2004-12.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 20. 12.
2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun 01261-0100000114, z oznako MOL
– izvrševanje proračuna, sklic na št.
00-121-21000-04, s pripisom JR –
04/311762.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2004
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Zavod
za varstvo okolja, Linhartova 13, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Javni razpis za izvedbo monitoringa podzemne vode in površinskih voda na območju
Mestne občine Ljubljana v letu 2005 se odda
pod odložnim pogojem.
Ponudniku, ki bo ustrezal zakonskim,
strokovno – kadrovskim in ﬁnančnim pogojem ter bo izpolnjeval vse razpisane pogoje,
se bo oddalo celotno javno naročilo.
V obdobju začasnega ﬁnanciranja, bo
ﬁnanciranje monitoringa potekalo po pravilih
začasnega ﬁnanciranja, po sprejetju proračuna za leto 2005 pa se bo pogodbena
vrednost storitev določila v obsegu sredstev,
ki jih bo Mestni svet Mestne občine Ljubljana določil v proračunu za te namene za
leto 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Ob-32374/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., kontaktna oseba: Natalija Pečovnik, dipl. inž. kem.
teh., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310
Slovenska
Bistrica,
Slovenija,
tel.
02/805-54-00, faks 02/805-54-10, elektronska pošta: info@komunala-slb.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zbiranje in odvoz odpadkov
v celotni Občini Slovenska Bistrica.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zbiranje in odvoz komunalnih, kosovnih
in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
na celotnem območju Občine Slovenska
Bistrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Slovenska
Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
območje Občine Slovenska Bistrica.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudbe: 1.
IV.2) Merila za oddajo:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 12. 2004.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
04430-0000394225
NKB
Slovenska
Bistrica.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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. 3. 2005 ali 3 mesece in/ali
90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki morajo imeti
pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 12. 2004
ob 13. uri; sedež Komunale Slovenska
Bistrica d.o.o.
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: 22. 11. 2004.
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Št. 404-08-548/2004-2
Ob-32557/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba:
Damjana Štante, 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: Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, glavno
vložišče, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 09.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-761/04-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pobiranje najemnin za stanovanja v lasti
RS, v upravljanju MO in opravila povezana s pobiranjem najemnin.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2 mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) 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 20. 12. 2004.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2004
ob 12. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-31950/04
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:
Metod Brešan, univ. dipl. inž., 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.I.
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: 16/2004-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava energetskega kabla 20 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Vrtojba.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 34 dni od oddaje naročila; konec
15. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe 3%, veljavnost do 22. 2. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: valuta nad 45 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:
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: BON1 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok plačila,
3. garancija,
4. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 16/2004-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2005.
Cena:
15.000
SIT,
TRR
št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428-dobava energetskega kabla.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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 26. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 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: 19. 11. 2004.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Nova Gorica
Ob-32099/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktna oseba: Darja Rijavec, univ. dipl.
ek., Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.,
Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-11-00, faks 05/339-11-28,
elektronska pošta: darja.rijavec@vik-ng.si,
darja.nemec@vik-ng.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-6B/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
vodovodni material – letna dobava; duktilne cevi K9, alkaten cevi, pocinkane
cevi, fazonski kosi, armature, ﬁtingi –
pocinkani, zasuni, vijačni material, ostali
vodovodni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica – Kromberk.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 27.2.
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: nabava
vodovodnega materiala za potrebe VIK
Nova Gorica d.d. v okviru letne vrednosti
130 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 15. 2. 2005 in/ali konec
15. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji):
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike. Upoštevajo se samo
ponudniki, ki imajo celotni prihodek v posameznem letu v zadnjih treh letih večji od 900
mio SIT brez DDV;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega
javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene reference. Upoštevajo se samo ponudniki z referencami za letno dobavo materiala
pri posameznem naročniku v letu 2003 v
vrednosti nad 30 mio SIT brez DDV. (Pogoj
je vsaj ena potrjena referenca.);
2. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila in strokovna znanja osebja;
3. druga dokazila razvidna v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 1. 2005.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila na blagajni podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d. ali na TRR račun št. 002241-0089741389
pri Nova LB d.d. Nova Gorica, z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 1. 2005 do 8.45.
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: 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: 6. 1. 2005 ob
9. uri, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica.
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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: 19. 11. 2004.
Vodovod in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-32100/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktna oseba: Darja Rijavec, univ. dipl.
ek., Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.,
Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-11-00, faks 05/339-11-28,
elektronska pošta: darja.rijavec@vik-ng.si,
darja.nemec@vik-ng.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-7B/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila
vodomeri – letna dobava; prirobnični
kombinirani vodomeri in hišni vodomeri.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica – Kromberk.
Šifra NUTS: EO38.
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: nabava
vodovodnega materiala za potrebe VIK
Nova Gorica d.d. v okviru letne vrednosti
69,500.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 15. 2. 2005 in/ali konec
15. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji):
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
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3. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi),
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike. Upoštevajo se samo
ponudniki, ki imajo celotni prihodek v posameznem letu v zadnjih treh letih večji od 900
mio SIT brez DDV;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega
javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti potrjene reference. Upoštevajo se samo ponudniki z referencami za letno dobavo vodomerov pri posameznem naročniku v letu 2003
v vrednosti nad 15 mio SIT brez DDV. (Pogoj
je vsaj ena potrjena referenca.);
2. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila in strokovna znanja osebja;
3. druga dokazila razvidna v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 1. 2005.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na blagajni podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d. ali na TRR račun št. 002241-0089741389
pri Nova LB d.d. Nova Gorica, z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 1. 2005 do 8.45.
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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: 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: 6. 1. 2004 ob
10. uri, Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000 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: 19. 11. 2004.
Vodovod in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-32112/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba: Rozalija Sabo, Alojz Bobnar,
Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
Republika Slovenija, tel. 04/208-36-14,
04/208-36-35, faks 04/208-36-81, elektronska pošta: rozi.sabo@elektro-gorenjska.si, alojz.bobnar@elektro-gorenjska.si;
internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil
naročnik:
JN/0P-10/2004-Ident
86165.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža primarne opreme
20 KV stikališča, kompezacije jalove
energije in ozemljitev nevtralne točke
transformatorja v RTP 110/20 KV Primskovo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija gradnje in
dobave je na območju Kranja, sektor industrijska cona Primskovo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
opreme in dokumentacije, montaža, spuščanje v pogon, projekt za izvedbo in projekt
izvedenih del, tehnična dokumentacija.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: delo se bo izvajalo praviloma v rednem delovnem času, v primeru potrebe
zaradi objektivnih okoliščin pa lahko tudi
popoldne in v času dela prostih dni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 15 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija (banke ali zavarovalnice) za
resnost ponudbe v višini 19 mio SIT,
– garancija (banke ali zavarovalnice) za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti –
10% od pogodbene vrednosti,

– garancija (banke ali zavarovalnice) za
odpravo napak v garancijskem roku – 10%
od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: obračun se bo vršil do višine
90% pogodbene cene na podlagi ugotovljene stopnje gotovosti in potrjenih mesečnih
situacij, 10% pogodbene cene pa po izpolnitvi vseh pogodbenih obvez (podpis primopredajnega zapisnika).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladno z 42. členom ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z določbo 42. člena ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Podatke o boniteti poslovanja ponudnika
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003,
oziroma bilanco stanja in izkaz poslovnega
izida (lahko fotokopijo) za pretekla tri leta
(leta 2003, 2002, 2001). Zahtevan dokument mora izkazovati dejansko stanje
ponudnika. V primeru, da bo iz dokumenta
ugotovljeno negativno poslovanje v preteklem letu, kar pomeni izkazovanje čiste
izgube v letu 2003, bo ponudnik izločen iz
obravnave.
V primeru, da ponudnik ni iz Slovenije,
mora dostaviti ustrezen dokument, ki velja v
državi iz katere prihaja in skladno z Navodilom o seznamu organov tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju obveznih
pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin (Uradni list RS, št.
13/01).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– zagotoviti največ 24 urni odzivni čas v
garancijski dobi v primeru nujnih posegov,
– izdelati in predložiti terminski plan izvajanja projekta nadgradnje,
– priložiti opis ponujene tehnične opreme,
storitev in tehnične rešitve,
– ponudnik mora razpolagati s tehničnimi
zmogljivostmi in tehnično opremo, ki omogoča izvedbo dobave in montaže primarne
opreme 20 kV stikališča, kompenzacije
jalove energije in ozemljitev nevtralne točke
transformatorja v RTP 110/20 kV Primskovo,
– izpolnjevati zahteve glede ukrepov za
varno delo,
– izpolnjevati obveznosti po Zakonu o
tehničnih zahtevah (Ur. l. RS, št. 59/99 in
54/00) in področnih predpisov,
– nuditi garancijo za dobavljeno in vgrajeno opremo in izvedena dela za čas 24
mesecev,
– zagotoviti skladnost izdelkov z zahtevanimi tehničnimi speciﬁkacijami in standardi, ki jih izdajajo pooblaščeni organi,
– poda dokazilo in izpolni izjavo, da je
ponujena oprema v obratovanju najmanj
eno leto,
– zagotoviti rok izvedbe del v 15 mesecih
od podpisa pogodbe,
– zagotoviti izpolnjevanje vseh zahtev iz
tabele tehničnih zahtev, testiranje in nadzor,
– šolanje naročnikovega kadra,
– posebni pogoj: zahteva se seznam
referenc opreme in storitev za obdobje
zadnjih treh let (2001, 2002, 2003). Obvezno
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je priložiti eno referenco za stikališče z minimalno 40 enosistemskimi 20 kV celicami
izoliranimi s plinom SF6, z vgrajenimi
vakumskimi odklopniki za navedena leta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: ponudnik, ki bo izbran, bo prevzel
izvedbo specialnih storitev in dobavo specialne opreme za nov elektro-energetski
objekt velikega pomena, zato se od njega
zahteva posebna strokovna usposobljenost
in specialna znanja ter dobava tehnološko
zahtevne opreme.
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. skupna cena ponujene opreme in storitev – 850 točk;
2. reference opreme – 150 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-10/2004 –
Ident 86165.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 1. 2005 do 10.
ure.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika 25100-9700516198- Probanka Maribor, enota Kranj.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti osebno na sedežu naročnika v sobi 121b
(tajništvo TS, pri Heli Kern) vsak dan med 9.
in 13. uro s predhodno enodnevno najavo in
plačilom stroškov. Pred dvigom RD ponudnik dostavi potrdilo o plačilu in ID številko.
Na željo ponudnika je razpisno dokumentacijo mogoče poslati tudi po pošti, če so izpolnjeni zgornji pogoji. Informacije glede dviga
razpisne
dokumentacije
na
tel.
04/208-36-80.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so dali svoje ponudbe na
podlagi pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 1. 2005
ob 10.30, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Gradnje
Ob-31948/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Skrt Ivan, univ. dipl. inž., 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.I.
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: 15/2004-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kabelske kanalizacije za 20 kV
kablovod RTP Vrtojba-Italija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: trasa kablovoda RTP
Vrtojba-Italija.
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: konec 30. 3. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe 3%, veljavnost do 4. 3. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: valuta nad 45 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:
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: BON1 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
v zadnjih desetih letih; izobrazbo in strokovne kvaliﬁkacije dobavitelja, ter vodstvenega osebja, ki bo vodilo izvedbo; 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:

Stran

8077

1. cena,
2. rok izvedbe,
3. rok plačila,
4. reference,
5. način plačila,
6. garancija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 15/2004-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 1. 2005.
Cena:
20.000
SIT;
TRR
št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428-gradnja kabelske
kanalizacije Vrtojba-Italija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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 6. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 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: 19. 11. 2004.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 2032/04
Ob-32384/04
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: Ivo Palandačič, inž. grad.
– tehnično področje, Irena Homovc Gačnik
– splošno področje, Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56/VI. nadstropje, soba št. 16,
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimikoli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 41/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja elektrokabelske kanalizacije za
vključitev TP PP Moste v elektroenergetsko omrežje v Ljubljani.
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.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz projekta za razpis.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 2 meseca od oddaje od podpisa
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb, to je do 15. 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),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v
razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
 V redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora
odražati zadnje stanje,
V dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
V pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
V BON-1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, če je ponudnik
samostojni podjetnik pa potrdila poslovnih
bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejše
od 30 dni,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
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– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% od končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v
razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS),
o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
vključno s prilogama,
V pisno izjavo ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani
obliki,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
 V dokument mora biti predložen tudi
za ev. podizvajalce,
V dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (=soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (82%
delež),
2. potrjene reference (10% delež),
3. rok plačila (5% delež),
4. certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 41/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. decembra
2004.
Cena: 15.000 (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. št.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-41-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. december 2004
ali 27 dni od odposlanja obvestila do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 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: 16. december
2004 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 10.
decembra 2004 do 14. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. november 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Storitve
Št. 006399
Ob-31882/04
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: Niko Grbec, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-06-00, faks 01/582-06-01, elektronska pošta: Niko.grbec@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/12/2004/TS-RS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklenitev okvirnega sporazuma za izdelavo idejnega projekta in poročila o vplivih na okolje za prenosni plinovod M6,
Ajdovščina–Lucija. Razpisna dela predstavljajo strokovne podlage v postopku priprave državnega lokacijskega načrta (DLN),
vključena je sodelava v postopku DLN in
presoji vplivov na okolje.
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 – izdelava
idejnega projekta in izdelava poročila o vplivih na okolje, vse za prenosni plinovod M6,
Ajdovščine–Lucija.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek januar 2005 in november
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 2.
faza – bančna garancija na prvi poziv brez
ugovora za dobro in pravočasno izvedbo del
v višini 10% pogodbene vrednosti.
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.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti mora potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne 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 izdelana
vsaj 2 projekta s področja zemeljskega
plina, pri čemer se morata ta dva projekta
nanašati na projektiranje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj 3
projektante strojnih inštalacij, z izobrazbo
univerzitetni diplomirani inženir strojništva,
ki izpolnjujejo z ZGO-1 predpisane pogoje
za odgovornega projektanta;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj 3
gradbene projektante, z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ki
izpolnjujejo 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 navedeni v točki 2. ali
3. točki te podtočke.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; ZGO -1A,
Energetski zakon.
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:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
1. cena,
2. 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,
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3. rok izdelave.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/12/2004/TSRS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 12. 2004 do
12. ure.
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: predvideni
datum 28. 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; 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: 17. 11. 2004.
Geoplin d.o.o., Ljubljana
Št. 29/4714/2004
Ob-32356/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Ribič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-27-02, elektronska pošta:
Andrej.Ribič@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Dejana Kneževič, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/
474-27-41, faks ++386/1/474-27-02, elektronska pošta: Dejana.knezevic@eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 157/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projektiranje sekundarnih sistemov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.
kraj izvedbe bo natančno določen v II. fazi
omejenega postopka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo (za I. fazo omejenega postopka).
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev od oddaje naročila;
konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v I.
fazi niso zahtevana.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj
45 dni od dneva prevzema blaga in storitev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja
večih prijaviteljev bo naročnik z izbrano skupino prijavitewljev sklenil sporazum, v tem
primeru mora biti v prijavitveni dokumentaciji
predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih prijaviteljev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 157/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2004.
Cena: 6.000 z DDV (5.000 + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila in
dejavnost 3 sklic na št. 157/2004 na TRR št.
02924-0017900956.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2004 do
9.30.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 31. 1. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri javnem odpiranju prijav mora imeti predstavnik prijavitelja pisno
pooblastilo za sodelovanje pri javnem odpiranju prijav, sicer njegove morebitne pripombe ne bodo upoštevane.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2004
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-31892/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ormož, kontaktna oseba: Diana
Šeruga, Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/741-09-00, faks 02/741-09-99,
elektronska pošta: uprava@zd-ormoz.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-8B/2004.
II.5) Kratek opis: reševalno vozilo z
medicinsko opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 90 točk,
– dobavni rok – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-8B/2004: Proavto d.o.o.
Koper, kontaktna oseba: Antun Depolo, Ulica
15. maja 10C, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/630-46-60, faks 05/631-41-12, elektronska pošta: info@proavto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,409.890 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-8B/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 95 z dne 27. 8. 2004,
Ob-22675/04.
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: 17. 11. 2004.
Zdravstveni dom Ormož
Ob-31894/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79,
elektronska
pošta:
darja.ferlinc@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 4-1A.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pogodbeni prevozi paketov.
II.5) Kratek opis: pogodbeni prevozi
paketov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,000.000 SIT brez DDV.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena (za peti sklop);
– za prve štiri sklope: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena za posamezno dostavljeni oziroma prevzeti paketov – 60 točk,
– cena za skupno dostavljeni oziroma
prevzeti paket – 40 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 80/B: Maksimiljan Frešer,
d.o.o., kontaktna oseba: Maksimiljan Frešer,
Kopivnik 9, 2313 Fram, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,082.000 SIT; najnižja
ponudba 5,082.000 SIT, najvišja ponudba
6,600.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 21673 z dne 13. 8. 2004.
VI.7) Drugi podatki: za prve štiri sklope
se izbor ne opravi, ker so ponudbe
nesprejemljive.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-31895/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79,
elektronska
pošta:
darja.ferlinc@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pohištvena oprema 2116
Maribor.
II.5) Kratek opis: pohištvena oprema
2116 Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 60/B.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-12561/04 z dne 14. 5. 2004.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbora, ker za objekt 2116 ni opravil izbora
za gradbeno obrtniška dela, ki se opravijo
pred montažo pohištvene opreme. Tako ni
bilo mogoče oddati naročila za dobavo in
montažo pohištvene opreme na pošti 2116
Maribor.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-31898/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kemijski inštitut, kontaktna oseba: mag. Janez
Toplišek, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 476-03-37, faks 476-03-00.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-opr-3-04 Vrana-9.
II.5) Kratek opis: 80 računalnikov z
dodatno mrežno in ostalo opremo
(Vrana-9).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena, reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-opr-3-04 Vrana-9:
Select Technology, kontaktna oseba: Valter
Foški, Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 431-92-43.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,043.616 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24399/04 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: 16. 11. 2004.
Kemijski inštitut
Ob-31899/04
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dogradnja optičnega
prenosnega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 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. 87/B: SRC.SI d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Aberšek, Tržaška
cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,953.755,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22025 z dne 20. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-31900/04
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.
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I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.20.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: kurilno olje.
II.5) Kratek opis: 642.500 litrov kurilnega olja (količine so okvirne in lahko
odstopajo).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 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. 90/B: Petrol d.d., kontaktni
osebi: Gorazd Renko, Andreja Šumer,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/741-41-72, faks 01/471-46-64.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61,037.500 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22986 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: 19. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 17122-04-403-74/2004
Ob-31901/04
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: 403-74/2004.
II.5) Kratek opis:
dobava mesa in mesnih izdelkov, in
sicer obsega sklope:
– sklop 1 – Sveže meso (razen perutnine) za odseke prehrane DMP in Tacen,
– sklop 2 – Mesni izdelki (razne iz perutninskega mesa) za odseke prehrane DMP
in Tacen,
– sklop 3 – Sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa za odseke prehrane
DMP in Tacen,
– sklop 4 – Sveže meso in mesni izdelki
(razen perutnine) za PD Debeli rtič,
– sklop 5 – Sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa za PD Debeli rtič,
– sklop 6 – Sveže meso in mesni izdelki
za PD »Na skalci« v Bohinju,
– sklop 7 – Sveže meso in mesni izdelki
za CO Gotenica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 142,857.142,86 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– ceno, Certiﬁkat ISO 9001, Certiﬁkat
ISO 14001.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-74/2004 (sklopi: 1, 2
in 7): Mesnine dežele Kranjske d.d., kontaktna oseba: Tomaž Trček, Agrokombinatska
63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
547-25-03, faks +386/1/547-25-00, elektronska pošta: tomaz.trcek@mdk.kras.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,329.825 SIT
(okvirna letna 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. 403-74/2004 (sklopa: 3 in
5): Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba:
Bogdan Lomšek, Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
Slovenija, tel. +386/2/749-01-00, faks: +386/
1/547-85-30, elektronska pošta: bogdan.lomsek@perutnina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,833.178,50 SIT
(okvirna letna 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: 403-74/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradno glasilo Evropske skupnosti, 2004/S 155-134609; Uradni list RS,
št. 88-90 z dne 13. 8. 2004, Ob-21762/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 11. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-32124/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Predoslje Kranj, kontaktna
oseba: Ivana Bizjak, Predoslje 17A, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/281-04-00, faks
04/281-04-04.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 650/04.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za obdobje
od 2005 do 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna ocenjena vrednost za vse
sklope 17,500.000 SIT letno oziroma
52,500.000 SIT za celotno obdobje oddaje
naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 82 točk,
– ﬁksnost cen – do 8 točk,
– plačilni pogoji – do 6 točk,
– odzivni čas – do 2 točki,
– lastna proizvodnja – do 2 točki.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 650/04 – 1. sklop: meso in
mesni izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna
oseba: Bogdan Lomšek, Potrčeva cesta 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00, faks
02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
4,525.387,81 SIT, najvišja ponudba:
16,841.700,25 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. 650/04 – 1. sklop: meso in
mesni izdelki: KVIBO d.o.o., kontaktna
oseba: Vili Dovžan, Predilniška cesta 16,
4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/598-15-00,
faks 04/598-15-13, elektronska pošta: kvibo@kvibo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
4,525.387,81 SIT, najvišja ponudba:
16,841.700,25 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. 650/04 – 2. sklop: ribe:
Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba:
Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70, elektronska pošta: brumecrucigaj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
514.800,01
SIT,
najvišja
ponudba:
666.157,81 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. 650/04 – 3. sklop: mleko
in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Zdenko Perko, Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-15-00, faks 01/588-18-86, elektronska pošta: info@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,325.284,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 650/04 – 4. sklop: kruh,
pekovski izdelki in slaščice: Žito Gorenjka
d.d., kontaktna oseba: Zora Bajde, Rožna
dolina 8, 4248 Lesce, Slovenija, tel.
04/535-30-00, faks 04/535-32-72, internetni
naslov: gorenjka.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
10,713.732,88 SIT, najvišja ponudba:
11,333.580,17 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:
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javno naročilo št. 650/04 – 5. sklop: žita in
mlevski izdelki: Žito Gorenjka d.o.o., kontaktna oseba: Zora Bajde, Rožna dolina 8,
4248 Lesce, Slovenija, tel. 04/535-30-00,
faks 04/535-32-72, internetni naslov:
gorenjka.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
646.860,01
SIT,
najvišja
ponudba:
1,526.076,52 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. 650/04 – 5. sklop: žita in
mlevski izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442,
1291 Škoﬂjica, Slovenija, tel. 01/366-60-90,
faks 01/366-65-22, elektronska pošta:
pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
646.860,01
SIT,
najvišja
ponudba:
1,526.076,52 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. 650/04 – 6. sklop: sadje in
zelenjava: Pik As Tržič d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Kokalj, Brezje pri Tržiču 41a,
4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/592-57-50,
faks 04/592-57-51, elektronska pošta:
pik.as@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
3,576.300,05 SIT, najvišja ponudba:
4,794.150,07 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. 650/04 – 6. sklop: sadje in
zelenjava: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, kontaktna oseba: Srečo Trope,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-33-24, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
3,576.300,05 SIT, najvišja ponudba:
4,794.150,07 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. 650/04 – 7. sklop: konzervirani
izdelki: Kvibo d.o.o., kontaktna oseba: Vili
Dovžan, Predilniška cesta 16, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/598-15-00, faks 04/598-15-13,
elektronska pošta: kvibo@kvibo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
2,974.821,38 SIT, najvišja ponudba:
3,760.142,37 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. 650/04 – 8. sklop: zamrz-
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njeni izdelki: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70, elektronska pošta: brumec-rucigaj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,511.358,02 SIT, najvišja ponudba:
2,409.600,04 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. 650/04 – 8. sklop: zamrznjeni izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442,
1291 Škoﬂjica, Slovenija, tel. 01/366-60-90,
faks 01/366-65-22, elektronska pošta:
pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,511.358,02 SIT, najvišja ponudba:
2,409.600,04 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. 650/04 – 9. sklop: sadni
sokovi, sirupi in ostale pijače: DANA d.d.,
kontaktna oseba: Lidija Dolinšek, Glavna
cesta 34, 8233 Mirna, Slovenija, tel.
07/346-22-00, faks 07/346-22-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,107.496,88 SIT, najvišja ponudba:
1,985.571,18 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. 650/04 – 9. sklop: sadni
sokovi, sirupi in ostale pijače: Fructal d.d.,
kontaktna oseba: Melita Dolenc, Tovarniška
7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/369-10-00, faks 05/369-13-15, elektronska pošta: info@fructal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,107.496,88 SIT, najvišja ponudba:
1,985.571,18 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. 650/04 – 10. sklop: ostala
živila: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, kontaktna oseba: Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 102.000
SIT, najvišja ponudba: 4,960.269,37 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: 650/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 10. 2004.

VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 101 z dne 17. 9. 2004,
Ob-24766/04.
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: 21. 11. 2004.
Osnovna šola Predoslje Kranj
Št. 025-17/2004
Ob-32139/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61,
elektronska
pošta:
Mateja.Garafolj@zgs.gov.si,
internetni
naslov: http:// www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: terenska obleka –
bunda z jopico/telovnik, pokrivalo in
hlače.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– izvid o kvaliteti – 50%,
– cena – 40%,
– reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. – sklop I.: Zaščita Ptuj
d.o.o., kontaktna oseba: Smiljana Flajsinger,
Rogozniška cesta 14, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/777-63-91, faks 02/779-72-61, elektronska pošta: info@zascita-ptuj.si, internetni naslov: http://www.zascita-ptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,099,130 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. – sklop II.: Kroj Ljubljana
d.d., kontaktna oseba: Marjeta Česen, Tržaška 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/754-42-75, faks 01/754-42-76, elektronska pošta: kroj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,107.400 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. – sklop III.: Kroj Ljubljana
d.d., kontaktna oseba: Marjeta Česen, Tržaška 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/754-42-75, faks 01/754-42-76, elektronska pošta: kroj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,662.080 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-18296/04.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 18. 11. 2004.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 589/04
Ob-32158/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Jožica Miklavčič Kerš,
univ. dipl. ekon., Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/780-01-00,
faks 03/780-02-00, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: kurilno olje.
II.5) Kratek opis: dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,000.000 SIT za obdobje od 1. 1.
2005 do 31. 12. 2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena na
dan 26. 10. 2004.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: prodajni predstavnik Viktor Spreitzer, Dunajska cesta 50,
1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 03/427-39-04,
faks 03/427-39-74, elektronska pošta: viktor.spreitzer@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
49,408.333
SIT,
najvišja
ponudba:
51,300.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 107, stran 6671,
Ob-25916/04 z dne 1. 10. 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: 22. 11. 2004.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 404-08-229/2004-13
Ob-32349/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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) 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 132/2004-PSP nadgradnja Microsoft Exchange/Outlook.
II.5) Kratek opis: oprema:
– Microsoft Exchange Svr. Enterprise
2003 English OLP NL – 2 kosa,
– Microsoft Windows Svr. Enterprise
2003 English OLP NL – 2 kosa,
– Microsoft Exchange CAL 2003 All
Languages OLP NL User CAL –
2000 kosov
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– Microsoft Windows Svr. CAL 2003
English OLP NL User CAL – 2000 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,916.666,70 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 132/2004-PSP:
Skupina Atlantis d.o.o., kontaktna oseba:
Aleš Pavlič, Parmova 51, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/475-07-50,
faks
01/475-07-58,
elektronska
pošta:
ales.pavlic@atlantis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,516.426 SIT; najnižja ponudba 33,516.426 SIT, najvišja
ponudba 34,857.083,04 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-229/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 4. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-454/2004-13
Ob-32351/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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) 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 275/2004-PSP
računalniška programska oprema Symantech.
II.5) Kratek opis: oprema:
– Symantech Antivirus Enterprise Edition 9.0 UPG+G.M.2YR Elite BAND C –
3100 licenc,
– Norton Ghost 8.0 Corporate Edition
– 10 licenc.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,080.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 275/2004PSP: Marand Inženiring d.o.o., kontaktna
oseba: Matjaž Žnidaršič, Cesta v Mestni
log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-33-77, faks 01/283-33-88, elektronska pošta: info@marand.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,850.120 SIT; najnižja ponudba 29,850.120 SIT, najvišja
ponudba 31,201.640 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-32586/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
CTK, kontaktna oseba: Tatjana Intihar, Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-37-74, faks 01/425-66-67, elektronska pošta: tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si, internetni naslov: http://www.ctk.uni-lj.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-31/04.
II.5) Kratek opis: nabava gradiva v dveh
sklopih:
– sklop 1 – tuje monografske publikacije
in AV-gradivo (sklop 1 razdeljen na 15 podsklopov),
– sklop 2 – tuje periodične publikacije
(sklop 2 razdeljen na 2 podsklopa).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop 1: 28,500.000 SIT,
– sklop 2: 27,000.000 SIT,
– skupaj: 55,500.000 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. 01-31/04: DZS, Založništvo in trgovina d.d., kontaktna oseba: Maja
Cedilnik, Mali trg 6, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-98-17, faks 01/306-98-10,
elektronska pošta: maja.cedilnik@dzs.si,
internetni naslov: http://icarus.dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,500.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-31/04: Starkmann Ltd.,
kontaktna oseba: Christa Ruhl Hammersley,
6-12 Broadley Street, NW8 8AE London,
Velika Britanija, tel. ++39/59-221-210, faks
++39/59-439-4049, elektronska pošta: hammersley@starkmann.co.uk,
internetni
naslov: www. starkmann.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,500.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-31/04: F. Delbanco, Jens-Peter Cohrs GmbH & Co KG,
kontaktna oseba: Annette Gauster, Bessemerstraße 3, DE-21339 Lüneburg, Nemčija,
tel.
++49/4131-2428-23,
faks
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++49/4131-2428-12, elektronska pošta:
Annette.Gauster@delbanco.de, internetni
naslov: www.delbanco.de.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,000.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-31/04: F. Delbanco, Jens-Peter Cohrs GmbH & Co KG,
kontaktna oseba: Annette Gauster, Bessemerstraße 3, DE-21339 Lüneburg, Nemčija,
tel.
++49/4131-2428-23,
faks
++40/4131-2428-12, elektronska pošta:
Annette.Gauster@delbanco.de, internetni
naslov: www.delbanco.de.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,130.028,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-31/04: Minerva
GmbH, kontaktna oseba: Tina Nicolussi,
Sachsenplatz 4-6, A-1201 Dunaj, Avstrija,
tel.
++43/1/330-24-33-177,
faks
++43/1/330-24-39-180, elektronska pošta:
tina.nicolussi@minerva.at,
internetni
naslov: www. minerva.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,500.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-31/04: Minerva
GmbH, kontaktna oseba: Tina Nicolussi,
Sachsenplatz 4-6, A-2101 Dunaj, Avstrija,
tel.
++43/1/330-24-33-177,
faks
++43/1/330-24-39-180, elektronska pošta:
tina.nicolussi@minerva.at,
internetni
naslov: www. minerva.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,661.844,53 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ob-96175 z dne 20. 6. 2003.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
CTK

Gradnje
Ob-31890/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks 01/430-45-80.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak; glavni predmet:
“izvedba kontrolirane odvodnje in signalizacije na AC Karavanke – Obrežje, odsek
Smednik – Krška vas od km 4.580 do km
5.560 in od km 5.680 do km 13.713 (R3)”.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/ZIL00378 – izvedba
kontrolirane odvodnje in signalizacije na AC
Karavanke – Obrežje, odsek Smednik –
Krška vas od km 4.580 do km 5.560 in od
km 5.680 do km 13.713 (R3).
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II.5) Kratek opis:
– dobava in polaganje dvoplastnih
rebrastih cevi od DN 315/271 do DN
500/427;
– dobava in polaganje betonskih cevi
ﬁ 60 in ﬁ 80 cm;
– izdelava polmontažnih jaškov 1,50 x
1,50 višine do 3 metre;
– izdelava zemeljskih lovilcev olj;
– izdelava posnetkov izvedenega
stanja;
– dobava in postavitev prometne
opreme (vertikalne in horizontalne) ter
opreme za vodenje prometa;
– dostopne poti do lovilcev olj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 908 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi
razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2004/ZIL00378: J.V.
SCT d.d., Primorje d.d. in CGP Novo mesto
d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/58-98-600,
faks
01/58-98-630,
internetni
naslov:
http://www.sct.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 908,053.953,96 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/ZIL00378.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; kredit EIB.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-31891/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vitanje, kontaktna oseba: Srečko
Fijavž, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, Slovenija,
tel. 03/757-43-50, faks 03/757-43-51, elektronska pošta: info@vitanje.si, internetni
naslov: www.vitanje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 660-011/03.
II.5) Kratek opis: izgradnja poslovnih
prostorov za Knjižnico Vitanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,

– reference,
– usposobljenost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Remont obrtno gradbeno podjetje, d.d.,
Oblakova 30, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-41-00, faks 03/426-41-02, elektronska pošta: remont@remont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,547.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 98 z dne 10. 9. 2004,
Ob-24093/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 11. 2004.
Občina Vitanje
Ob-31893/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, kontaktna oseba: Mira
Koren Mlačnik, Trg of 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-42-00,
faks
01/478-42-00,
internetni
naslov:
www.mszs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-158/2004.
II.5) Kratek opis: rušitev objektov na
lokaciji izgradnje nove Srednje zdravstvene šole Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 404-01-158/2004: Vegrad
d.d., kontaktna oseba: Jože Kotnik, Prešernova 9a, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-21-00, faks 03/896-22-00, internetni
naslov: www.vegrad.si.
V.1.2) Podatkio vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,712.500 SIT za
dodatna gradbena dela.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-158/2004.
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.7) Drugi podatki: v skladu s 1. točko
89. člena ZJN-1-UPB1 se prvotnemu izvajalcu odda naročilo dodatnih gradbenih del.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 16. 11. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-08-441/2004-19
Ob-31959/04
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 obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktni osebi:
Janez Urh, tel. 01/471-25-75 in Ivan Bošković, tel. 01/471-21-03, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-26-01, faks 01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-876/04-ODP.
II.5) Kratek opis: zamenjava dotrajanih
oken v službenih stanovanjih MO.
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. MORS-876/04-ODP: AJM
okna – vrata – senčila d.o.o., kontaktna
oseba: Milan Fijavž, Kozjak nad Pesnico 2A,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/655-04-13, faks 02/655-04-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
51,569.708 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24403/04 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: 19. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-338/2004-15
Ob-31963/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktni osebi:
Mirko Rožić, tel. 01/471-18-56 in Ciril Pangršič, tel. 01/471-21-12, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-26-01, faks 01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-856/04-ODP.
II.5) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje TK objektov.
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. MORS-856/04-ODP: Arba
Plus d.o.o., kontaktni osebi: Janez Šimenc
in Boris Kastner, Pot v smrečje 3, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/561-31-23,
faks 01/561-17-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
4,841.221 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. MORS-856/04-ODP: Marjan Megla s.p., kontaktna oseba: Marjan
Megla, Glavni trg 4, 9249 Ljutomer, Slovenija, tel. 02/584-97-40, faks 02/584-97-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (brez DDV): vrednost pogodbe je
3,476.420 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. MORS-856/04-ODP: PIL 2
Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Romina
Lavrič, Brezje 1, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/515-27-60, faks 01/515-27-65.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
7,046.850 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-17845/04 z dne 2. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-287/2004-11
Ob-31965/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba:
Ciril Pangršič, tel. 01/471-21-12, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-26-01, faks 01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-851/04-ODP.
II.5) Kratek opis: adaptacija prostora in
sanacija teras.
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. MORS-851/04-ODP: Arba
Plus d.o.o., kontaktna oseba: Janez Šimenc,
Pot v smrečje 3, 1231 Ljubljana – Črnuče,
Slovenija,
tel.
01/561-31-23,
faks
01/561-17-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
9,439.327,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20951/04 z dne 30. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 036-21/04-01
Ob-31979/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Majšperk, kontaktna oseba: Marjan
Gorčenko, Majšperk 32A, 2322 Majšperk,
Slovenija, tel. +386/2/795-08-30, faks +386/
2/794-42-21,
elektronska
pošta:
natasa.obc.majsperk@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SI 0106.01.01.0007.
II.5) Kratek opis: predmet projekta
Vodovodni sistem Majšperk je izgradnja
dveh vej (B in D) glavnega vodovodnega
sistema s potrebnima tlačnima postajama in ostalimi priključki za naselja
Naraplje, Jelovice, Planjsko, Sitež, Dol
pri Stopercah, Janški vrh, Nadole, Kočice
in Dolena v občinah Majšperk, Žetale in
Videm in izvedba 336 individualnih priključkov na omenjeni vodovod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 914.034,99 EUR.
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. SI 0106.01.01.0007.-1:
NGR d.d., kontaktna oseba: Darko Kočar,
Miklavška cesta 82, 2311 Hoče, Slovenija,
tel. +386/2/613-08-23, faks +386/2/
613-08-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,210.495,77 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:
12. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-25515/04 z dne 24. 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 PHARE:
Krepitev Slovenije na lokalni ravni – Vodovodni sistem Majšperk.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 11. 2004.
Občina Majšperk
Št. 036-21/04-01
Ob-31981/04
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Municipality of Majšperk, for the attention of: Marjan Gorčenko,
Majšperk 32A, 2322 Majšperk, Slovenija,
telephone +386/2/795-08-30, Fax +386/2/
794-42-21,
electronic
mail:
natasa.obc.majsperk@siol.net.
I.2) Type of contracting authority: regional/local level.
II.1) Type of contract: works.
II.2) Is it a framework agreement: no.
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II.3.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specialized construction works in connection with
water (with: soaking, drainage of land, water
supply, removing of wastewater, sewerage
etc.)).
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: SI 0106.01.01.0007.
II.5) Short description: The project
Water Supply System Majšperk consists
of construction of branches »B« and »D«
of the primary water-supply network with
the required transfer pumping stations
and other facilities for settlements Naraplje, Jelovice, Planjsko, Sitež, Dol pri Stopercah, Janški vrh, Nadole, Kočice and
Dolena in the municipalities of Majšperk,
Žetale and Videm, and the execution of
336 individual connections in this area.
II.6) Estimated total value (excluding
VAT): 914.034,99 EUR.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: lowest price.
V.1.1) Name and address of successful
supplier, contractor or service provider: Contract No SI 0106.01.01.0007.-1: NGR d.d.,
for the attention of: Darko Kočar, Miklavška
cesta 82, 2311 Hoče, Slovenija, telephone
+386/2/613-08-23, Fax +386/2/613-08-45.
V.1.2) Information on value of contract or
on lowest and highest tenders taken into
consideration (excluding VAT): price
1,210.495,77 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory
notice: no.
VI.3) Date of contract award: 12. 11.
2004.
VI.4) Number of tenders received: 2.
VI.5) Was this contract subject to a
Notice in the Ofﬁcial Journal: yes;
Ob-25516/04 of 24. 9. 2004.
VI.6) Does this contract relate to a project/programme ﬁnanced by EU Funds:
yes.
If yes, indicate the project/programme
and any useful reference: Programme
PHARE: Strengthening Slovenia at local
level – Water Supply System Majšperk.
VI.8) Date of dispatch of this notice
18. 11. 2004.
Municipality of Majšperk
Ob-31987/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Bojana Hlebanja, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/580-98-00,
faks 04/580-98-24, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: adaptacija večnamenskega poslovnega objekta, Savska 1 v
Mojstrani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 68,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80 točk,
– garancijska doba – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40305/04: Kovinar Gradnje
ST, d.o.o., kontaktna oseba: Franc Stegnar,
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Spodnji Plavž 6, 4270 Jesenice, Slovenija,
tel. 04/581-07-00, faks 04/586-10-72, elektronska pošta: info@kovinar-gradnje-st.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 74,719.771,31 SIT;
najnižja ponudba: 68,740.588,42 SIT, najvišja ponudba: 74,719.771,31 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): 30,000.000 SIT, delež:
40%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 98 z dne 10. 9. 2004,
Ob-23766/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Občina Kranjska Gora
Ob-31988/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kranjska Gora, kontaktna oseba:
Bojana Hlebanja, Kolodvorska 1a, 4280
Kranjska Gora, Slovenija, tel. 04/580-98-00,
faks 04/580-98-24, elektronska pošta: hlebanja@kranjska-gora.si, internetni naslov:
www.kranjska-gora.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gradnja poslovnih
prostorov Občine Kranjska Gora v ŠPC
Kranjska Gora, Kolodvorska 1a.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80 točk,
– rok izvedbe – 10 točk,
– garancijska doba – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 40305/03: Kovinar Gradnje
ST, d.o.o., kontaktna oseba: Stegnar Franc,
Spodnji Plavž 6, 4270 Jesenice, Slovenija,
tel. 04/581-07-00, faks 04/586-10-72, elektronska pošta: info@kovinar-gradnje-st.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 139,133.555,20 SIT;
najnižja ponudba: 139,133.555,20 SIT, najvišja ponudba: 161,182.260,37 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): 70,000.000 SIT, delež:
50%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 77 z dne 16. 7. 2004,
Ob-19240/04.
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: 19. 11. 2004.
Občina Kranjska Gora
Ob-32110/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kmečka zadruga Kostanjevica z.o.o., kontaktna oseba: Roman Škrjanec, Kambičev
trg 1, 8311 Kostanjevica, Slovenija, tel.
07/498-80-32.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja črpališča za
potrebe namakalnega sistema Kalce –
Naklo I. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 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:
Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto
d.d., Trdinova 23, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 105,309.129,66 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 104 z dne 24. 9. 2004,
Ob-25324/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2004.
Kmečka zadruga Kostanjevica z.o.o.
Ob-32111/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kmečka zadruga Kostanjevica z.o.o., kontaktna oseba: Roman Škrjanec, Kambičev
trg 1, 8311 Kostanjevica, Slovenija, tel.
07/498-80-32.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja namakalnega sistema Kalce – Naklo I. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 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:
Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270
Krško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 89.872.544,77 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 104 z dne 24. 9. 2004,
Ob-25325/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2004.
Kmečka zadruga Kostanjevica z.o.o.
Št. 105810/04

Ob-32138/04

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: Mira Kokot, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-76,
faks 03/896-11-27, elektronska pošta:
mira.kokot@kp-velenje.si.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba kanalizacije
Podlubela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,911.096 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. Ob–24377/04: NIVIG Josip
Petrak s.p., kontaktna oseba: Josip Petrak,
Stantetova 13, 3320, Velenje, Slovenija, tel.
041/624-166, faks 03/891-10-14.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 44,683.894,48; najnižja
ponudba 44,683.894,48 SIT, najvišja
ponudba 71,182.678,23 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 20004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24377/04 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: 17. 11. 2004.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 110-1/04
Ob-32171/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje;
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00318.
II.5) Kratek opis: izvedba cestninske
postaje Vodice vzhod in zahod na Naklo
– Ljubljana (AC Podtabor – Naklo).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 232,000.000 SIT:
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: GIP Vegrad d.d., Prešernova 9a, 3320
Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 231,023.831,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 81-84/0 4 z dne 30. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Ob-32185/04
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: Nataša Ribizel Šket, Koroška
cesta 37b, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-11-70, faks: 03/896-11-27, elektronska pošta: natasa.sket@kp-velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba kanalizacije
Paka – I. faza in obnova magistralnega
vodovoda Paka – III. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,000.000 SIT – kanalizacija;
73,000.000 SIT – vodovod.
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. Ob-24869/04: NIVIG Josip
Petrak s.p., kontaktna oseba: Josip Petrak,
Stantetova 13, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
041/624-166, faks 03/891-10-14.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59,071.150,66 SIT
– kanalizacija 60,477.375,29 SIT – vodovod;
najnižja ponudba 59,071.150,66 SIT – kanalizacija 60,477.375,29 SIT – vodovod / najvišja ponudba 71,624.237,31 SIT – kanalizacija 109,128.560,90 SIT – vodovod (od
pravilnih ponudb).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24869/04 z dne 24. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-32353/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brda, kontaktna oseba: Antonija Simčič, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, Slovenija,
tel. 05/335-10-30, faks 05/335-10-39, elektronska pošta: obcina.brda@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 501,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nadzidava Zdravstvenega
doma Dobrovo.
II.5) Kratek opis: nadzidava Zdravstvenega doma na Dobrovem, gradbeno,
obrtniška in instalacijska dela
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,715.338 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:
Splošno gradbeno podjetje d.d., Nova
Gorica, kontaktna oseba: Mira Jež, Erjavčeva 19, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
335-99-00, faks 335-99-66, elektronska
pošta: mira.jez@sgp-gorica.si, internetni
naslov: www.sgp-gorica.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
24,715.338
SIT,
najvišja
ponudba
27,672.947,95 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. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 77 z dne 16. 7. 2004,
Ob-19392/04.
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: 19. 11. 2004.
Občina Brda
Št. 2010-20/2004-02/05
Ob-32357/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, kontaktna oseba: Danica Putora, dipl.
inž. gr., Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-63-10, faks 02/251-52-21,
elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni naslov: http://www.ssklad-mb.si in Stanovanjski sklad Republike Slovenije, kontaktna oseba: Andrej Antauer, univ. dipl.
prav., Poljanska 31, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnja.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo za dograditev atrijske večstanovanjske
hiše ob pristanu ob Ribiški ul. v Mariboru.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del z zunanjo
ureditvijo
za
dograditev
atrijske
večstanovanjske hiše ob Pristanu ob
Ribiški ul. v Mariboru. Obseg zahtevanih
del je razviden iz PZR dokumentacije, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije oziroma je v celotnem obsegu PZI dokumentacije na vpogled pri kontaktni osebi Javnega
medobčinskega stanovanjskega sklada
Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 363,350.000 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. 2010-20/2004-02/05:
Konstruktor d.d., splošno gradbeno podjetje,
Miklavška cesta 59, 2311 Hoče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 309,978.307
SIT, najvišja ponudba 317,883.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 87 z dne 6. 8.
2004, Ob-21373/04.
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: 22. 11. 2004.
Javni medobčinski
stanovanjski sklad Maribor
in
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Ob-32364/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šenčur, kontaktna oseba: Aleš
Puhar, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/251-91-00, elektronska pošta:
obcina.puhar.sencur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Zbirni center Šenčur.
II.5) Kratek opis: gradnja Zbirnega centra Šenčur:
– pripravljalna dela,
– gradbeno obrtniška dela,
– elektro in strojne instalacije,
– zunanja ureditev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/03: Lesnina inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Otrin, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-06-30, faks 01/436-21-91, elektronska pošta: marko.otrin@lesnina-inzeniring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 53,032.745,22 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 103 z dne 1. 10. 2004,
Ob-26371/04.
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: 19. 11. 2004.
Občina Šenčur
Št. 535-138
Ob-32558/04
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, kontaktna oseba: Bojan Strašek,
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: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija in razširitev rezervoarskega prostora v skladišču naftnih derivatov Ortnek – II. faza.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,7 mlrd 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. 01 G: Energogroup d.o.o.,
kontaktna oseba: Franc Trontelj, Dimičeva
9,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/234-01-10, faks 01/234-01-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,472.806.790 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-938/04 z dne 23. 1. 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: 17. 11. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Storitve
Ob-31884/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna
naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/
475-21-96, faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-052/2003-E-POG/S.
II.5) Kratek opis: izgradnja poslovno
informacijskega sistema RTV Slovenija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 133,781.760 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(c) sta storitve je taka, da javnega naročila ni mogoče določiti dovolj natančno, da
bi bilo javno naročilo mogoče oddati v skladu
s pravili, ki urejajo odprte ali omejene
postopke.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena – 60 točk,
– cena pogarancijskega vzdrževanja
sistema – 20 točk,
– reference – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-052/2003-E-POG/S:
Razvojni center IRC Celje d.o.o., kontaktna
oseba: dr. Ivan Vezočnik, Ulica XIV. divizije
14, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/427-42-00,
faks 03/427-41-98, elektronska pošta:
ivan.vezocnik@rcc-irc.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 133,781.760 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-052/2003-EPOG/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 5-6 z dne 23. 1. 2004,
Ob-797/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: postopek pričet v letu
2003, objavljen v Uradnem listu RS v januarju 2004, pogodba podpisana 29. 10. 2004,
veljavna od 8. 11. 2004 dalje.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-31886/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
kontaktna oseba: po pooblastilu: RRC –
Regionalna razvojna agencija Južna Primorska, Kristina Falatov, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, Slovenija; po pooblastilu Ministrstva za okolje, prostor in energijo: Regionalni razvojni center Koper – Regionalna
razvojna agencija Južna Primorska, kontaktna oseba: Kristina Falatov, Župančičeva 18,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-75-82,
faks 05/663-75-81, elektronska pošta: kristina.falatov@rrc-kp.si, internetni naslov:
http://www.rrc-kp.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izdelava Podrobnejše zasnove
prostorskih ureditev obalnega pasu kot
eno izmed izhodišč za Regionalno
zasnovo prostorskega razvoja Južne Primorske. Na podlagi zasnove bodo opredeljene usmeritve za pripravo občinskih prostorskih aktov kot tudi usmeritve za pripravo
državnih lokacijskih načrtov. Pripravljen bo
program urejanja obalnega pasu. V okviru
naloge bodo tudi opredeljeni elementi integralnega upravljanja z obalnim pasom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. kakovost, celovitost programa izvedbe
naloge;
2. reference projektnega vodje;
3. cena;
4. reference članov projektne skupine;
5. ustreznost terminskega plana.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: št. objave 21769/04: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo,
kontaktna oseba: Peter Gabrijelčič, Zoisova
2,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/200-07-62, faks 01/425-74-14, elektronska pošta: peter.gabrijelcic@arh.uni-lj.si,
internetni naslov: http://www.arh.uni-lj.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 16,500.000 SIT; najnižja
ponudba 15,750.000 SIT (+DDV), najvišja
ponudba 16,852.900 SIT (+DDV).
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 13. 8. 2004,
Ob-21769/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Regionalni razvojni center Koper
Ob-31889/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
kontaktna oseba: po pooblastilu: RRC Regionalna razvojna agencija Južna Primorska, Kristina Falatov, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, Slovenija; po pooblastilu Ministrstva za okolje, prostor in energijo: Regionalni razvojni center Koper - Regionalna
razvojna agencija Južna Primorska, kontaktna oseba: Kristina Falatov, Župančičeva 18,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-75-82,
faks 05/663-75-81, elektronska pošta: kristina.falatov@rrc-kp.si, internetni naslov:
http://www.rrc-kp.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa
je izdelava Regionalne zasnove prostorskega razvoja za Južno Primorsko. Namen
je spodbuditi in uskladiti na regionalni ravni
razvojne in varstvene interese med državo
(posameznimi zainteresiranimi državnimi
resorji) in občinami ter ostalimi partnerji
zaradi doseganja vzdržnega prostorskega
razvoja. Z regionalno zasnovo je potrebno
implementirati usmeritve iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije in evropske usmeritve na področju urejanja prostora.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,465.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa: glej prilogo
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. kakovost, celovitost programa izvedbe
naloge;
2. reference projektnega vodje;
3. cena;
4. reference članov projektne skupine;
5. ustreznost terminskega plana.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 21398/04: ACER d.o.o.
Novo mesto, kontaktna oseba: Jelka Hudoklin, Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/373-06-60, faks
07/373-06-71,
elektronska
pošta:
jelka.hudoklin@acer.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,465.000 SIT, najnižja ponudba 22,465.000 SIT (+DDV) najvišja ponudba 23,944.500 SIT (+DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 6. 8. 2004,
Ob-21398/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 11. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Regionalni razvojni center Koper
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Ob-31902/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/475-21-96, faks
+386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.12.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-051/2004-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: storitev hitre pošte za
potrebe RTV Slovenija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT (z DDV).
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
(c) vrsta storitve je taka, da javnega
naročila ni mogoče določiti dovolj natančno,
da bi bilo javno naročilo mogoče oddati v
skladu s pravili, ki urejajo odprte ali omejene
postopke.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na:
– cena za odposlane pošiljke – 60 točk,
– cena za prejete pošiljke – 30 točk,
– popust na odposlane pošiljke – 5
točk,
– popust na prejete pošiljke – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-051/2004-1L-ODP/S:
Intereuropa d.d., Filiala UPS, kontaktna
oseba: Damijan Veber, Zgornji Brnik 130,
4210 Brnik, Slovenija, tel. 04/281-12-42,
faks 04/281-12-50, elektronska pošta: Damijan.veber@intereuropa.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: glej opombo
VI.7) Drugi podatki!
Valuta: SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-051/2004-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 104 z dne 24. 9.
2004; Ob-25125/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: pogodba je bila sklenjena za obdobje do porabe sredstev oziroma do pravnomočnosti novega javnega
naročila s tega področja. Ponudbe je komisija ocenjevala po košaricah. Merila za
košarice so bila: cena za odposlane pošiljkedokumenti, paketi (maks. 60 točk); cena za
prejete pošiljke- paketi (maks. 30 točk);
popust na odposlane pošiljke (maks. 5 točk)
in popust na prejete pošiljke (maks. 5
točk).
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Najnižje ocenjena ponudba: točk 61,52,
najvišje ocenjena ponudba: točk 86,65.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 11. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-31955/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/433-50-40,
faks
01/430-45-80.
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:
AC A2 Karavanke – Obrežje, izvedba
sistema za avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje (ABC) na čelni in priključni cestninski postaji Drnovo, na odseku Smednik –
Krška vas.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/ZIL00320 – »AC A2
Karavanke – Obrežje, izvedba sistema za
avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje
(ABC) na čelni in priključni cestninski postaji
Drnovo, na odseku Smednik – Krška vas«.
I.5) Kratek opis: čelno in priključni
cestninski postaji v Drnovem je potrebno
opremiti s sistemom ABC (avtomatsko
brezgotovinsko cestninjenje), to je programska oprema, ki obsega:
– aplikativno programsko opremo na
strežnikih, obračunskih blagajnah in elektronskih blagajnah cestninskega sistema, ki
je razvita posebej za ABC;
– mikrovalovne komunikacijske povezave med obcestno opremo in elektronskimi
tablicami, ki jih krmili procesna enota razvita
posebej za sistem ABC;
– centralni nadzorni sistem za potrebe
statistike, obračuna in izmenjave podatkov
z bankami ter nadzora transakcij razvite
samo za sistem ABC;
– diagnostika za nadzor nad delovanjem
sistema – nivo strežnikov in elektronskih
blagajn;
– klasiﬁkacijski laserski sistem krmiljen s
krmilnikom razvitim posebej za sistem
ABC.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 360 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2004/ZIL00320: J.V.
Trafﬁc design d.o.o. Ljubljana in Iskra
sistemi d.d. Ljubljana, Kamniška 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
http://www.sct.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 357,965.862 SIT.
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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/ZIL00320.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 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: 19. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-31967/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, kontaktna oseba: Mira
Koren Mlačnik (MŠZŠ), Trg of 13, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-00, faks
01/478-42-38,
internetni
naslov:
www.mszs.si; Mesta občina Nova Gorica,
kontaktna oseba: Silva Tišma (MONG), Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, te. 05/335-01-61, faks 05/302-58-87,
internetni naslov: www.nova-gorica.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IA6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-64/2004.
II.5) Kratek opis: najem s postopnim
odkupom – leasing obejekta Športna
dvorana v Novi Gorici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 3,296.657.892 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. 404-01-64/2004: Hypo
Leasing Koper d.o.o., kontaktna oseba:
Denis Rusjan, Ferrarska ulica 30, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/663-78-20, faks
05/663-78-30, elektronska pošta: hypo-leasing@hypo.si,
internetni
naslov:
http://www.hypo-alpe-adria.si.
V.1.2) Podatkio vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.978,005.282,65
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): 2,299.170.352 SIT.
Delež: 77%.
V.1.1.) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Primorje d.d., kontaktna oseba: Dušan
Črnigoj, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-02-01, faks
05/369-02-00.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-64/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 44-47/2004, Ob-11242/04 z dne
30. 4. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 20. 11. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Mestna občina Nova Gorica
Ob-32140/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: Tatjana Kozole,
Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-49, faks +386/1/
478-18-78,
internetni
naslov:
www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.00.00.00-5;
dodatni
predmeti:
50.71.10.00-2,
45.40.00-00-1,
50.71.20.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 48/04 VV; številka zadeve: 266-78/2004.
II.5) Kratek opis: izvajanje tekočega
vzdrževanja objektov in skupnih površin
na mejnih prehodih na področjih Policijskih uprav: Krško, Novo mesto, Postojna,
Koper, Nova Gorica, Kranj, Ljubljana,
Slovenj Gradec, Maribor, Celje in Murska
Sobota, po sklopih:
– sklop 1: vzdrževanje električnih napeljav in naprav,
– sklop 2: razna manjša gradbena in
zaključna dela,
– sklop 3: vzdrževanje strojnih napeljav
in naprav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,583.333,30 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. reference ponudnika – do 13 točk,
3. pridobljen veljavni ustrezni certiﬁkat v
skladu s skupini SIST – ISO 9001:2000 –
1 točka.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 48/04 VV: Adaptacije –
Vzdrževanje d.o.o., Ribičičeva 21, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,833.333,32 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. 48/04 VV: Elcos d.o.o.,
Vodmatska 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,166.666,67 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. 48/04 VV: Milošič Jožef
s.p., elektrotehnika, Potrčeva cesta 28, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,083.333,32 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. 48/04 VV: Dom Koper
d.o.o., Ferrarska 17, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 48/04 VV: Sortima d.o.o.,
Koroška cesta 118, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,000.000 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. 48/04 VV: PIL 2 inženiring
d.o.o., Brezje 1, 1290 Grosuplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,666.666,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 48/04 VV: TKR d.o.o.,
Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,333.333,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2004/S 131-111756 z dne 8. 7.
2004.
VI.7) Drugi podatki: javni razpis je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z dne
9. 7. 2004, Ob-18747/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
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Št. 404-08-472/2004-7
Ob-32350/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 286/2004-PSP nadgradnje in vzdrževanja telefonskih central.
II.5) Kratek opis: vzdrževanja in nadgradnje telefonskih central SI 2000 VEGA,
Iskra 200, Iskra ISDN VEGA in Iskra ISICOM, v obdobju dveh let po sklenjeni
pogodbi.

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 65/4728/2004
Ob-31933/04
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:
Miran Zver, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/474-30-00,
faks
01/474-24-42,
elektronska
pošta:
miran.zver@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nadomestna dobava
osebnih, terenskih, kombiniranih in
tovornih vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,000.000 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. 153/2004: 1. dobava treh
osebnih vozil razreda A5, karavan, prednji
pogon: Avtotehna VIS d.o.o., kontaktna
oseba: Frančiška Irgolič, Celovška 228,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-18-544,
01/50-73-843.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 7,384.750 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 153/2004: 2. dobava petih
kombiniranih vozil, razreda A6, pogon 4x4:
Avtotehna VIS d.o.o., kontaktna oseba:
Frančiška Irgolič, Celovška 228, 1000 Ljub-
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,666.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 276/2004-PSP:
Iskrateling d.o.o., kontaktna oseba: Rajko
Škrlj, Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/207-61-32, faks 04/207-62-77,
elektronska pošta: rajkos@iskrateling.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,641.730 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo

ljana, Slovenija, tel. 01/58-18-544, faks
01/50-73-843.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,562.500 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 153/2004: 3. dobava enega
tovornega vozila, razreda B2: Avtotehna VIS
d.o.o., kontaktna oseba: Frančiška Irgolič,
Celovška 228, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-18-544, faks 01/50-73-843.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,700.125 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 153/2004: 4. dobava
enega manjšega terenskega vozila, razreda
C1: Suzuki Odar d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Turk, Stegne 33, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/58-10-127,
faks
01/58-10-160.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,656.126,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 153/2004: 5. dobava
enega osebnega vozila, razreda A4, karavan, pogon spredaj: naročnik za omenjeni
tip vozila ni prejel nobene ponudbe, zato
javno naročilo ni bilo oddano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 153/2004: 6. dobava
enega kombiniranega vozila, razreda A6,
pogon 4x4: naročnik za omenjeni tip vozila
ni prejel nobene ponudbe, zato javno naročilo ni bilo oddano.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 4.
V.4.2) Javno naročilo št. 153/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV):
1. točka – 7,384.750 SIT,
2. točka – 12,562.500 SIT,
3. točka – 3,700.125 SIT,
4. točka – 4,656.126,67 SIT.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 2620
Ob-32149/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet,
kontaktna oseba: Katarina Holy, Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-25-00, faks 01/582-25-50, elektronska pošta: mail@LPP.si, internetni naslov:
www.jh-lj.si /lpp.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/03-01 dobava službenih oblek.
II.5) Kratek opis: dobava službenih
oblek po sklopih:
– sklop 1: bunde in brezrokavniki,
– sklop 2: obleke:
– suknjiči, ženske jakne,
– hlače zimske – moške, ženske,
– hlače letne – moške, ženske,
– krilo zimsko,
– krilo letno,
– brezrokavniki,
– klobuček.
– sklop 5: kape:
– zimska kapa,
– letna kapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,728.954 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. JN O2/03-01 – sklop
1, 2 in 5: Kroj d.d. Ljubljana, kontaktna
oseba: Hermina Šajina, Tržaška cesta 118,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/756-46-67,
faks 01/754-42-76, elektronska pošta:
kroj@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 37,728.954 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.

Stran

8092 /

Št.

126-127 / 26. 11. 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
66 z dne 18. 6. 2004, Ob-16508/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 22. 11. 2004.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet d.o.o.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 22/4725/2004
Ob-32359/04
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:
Emil Mandeljc, Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks
01/474-25-02,
elektronska
pošta:
emil.mandeljc@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: sklep št. 132.
II.5) Kratek opis: dobava modula EES.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 132: Elektonabava d.o.o.,
kontaktna oseba: Milan Sodec, Cesta
24. junija 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-93-00, faks 01/589-94-09, elektronska pošta: info@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,780.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
V.4.2) Javno naročilo št. 132.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 132.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Št. 43/4744/2004
Ob-32358/04
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 ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/429-24-47, faks
01/474-24-42, elektronska pošta: Bostjan.barl@eles.si,
internetni
naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 139.
II.5) Kratek opis: lasersko snemanje
daljnovodov z obdelavo podatkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 137: C & G d.o.o.,
kontaktna oseba: Marko Gabrovšek, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-42-40, faks 01/283-40-25, elektronska pošta: c-g@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 75,000.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci:
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
V.4.2) Javno naročilo št. 132.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 137.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe

Storitve

Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 11. 2004.
Elektro-Slovenija d.o.o.

Javna naročila
male vrednosti
Št. 383/04
Ob-32132/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
Bojan Čampa, Urad župana, Služba za premoženje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-00, faks 03/896-16-20,
internetni naslov: www.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: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 23.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varovanje poslovnih prostorov za Mestno
občino Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Titov trg 1 – upravna
stavba MOV, Kopališka 3 – obramba in dom
borcev in mladine, Glasbena šola, Centralno
otroško igrišče in bazen, Vila Rožle, Šaleška
19/a, Vila Mojca, Vrtci Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg del je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije in
popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od dneva prejema računa,
ZIPR 04.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost
ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje
navedene v tem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega razpisa (ZJN-1A Priloga I
storitve – 14) in ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna dovoljenja,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi, kjer ima svoj sedež, ali da
je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati,
5. ostale pogoje navedene v točki III. –
sestavni deli ponudbene dokumentacije
(Pogoji za udeležbo).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe BON – 1 P (s podatki
in kazalniki za leto 2003);
za ﬁzične osebe – davčna napoved za
leto 2003, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu za zadnjih šest obračunskih mesecev,
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni imel blokiran svoj račun skupaj več kot 15 dni,
3. da izkaže pravočasno poravnavanje
svojih obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. da je izvedel vsaj tri referenčne
objekte, ki presegajo vrednost javnega naročila, ki jih je uspešno izvedel v zadnjih petih
letih., Reference morajo potrditi naročniki.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: predpisi ter standardi in normativi,
veljavni za predmet javnega naročila v RS
in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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 17. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 12. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2004
ob 12. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba, št. 28/I (I. nadstropje).
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Mestna občina Velenje

Mednarodni razpisi
Št. 45/04
Ob-32360/04
Razveljavitev razpisa za izbor
gradbenih del
Čiščenje odpadnih voda povodja
spodnje Save – čistilna naprava in
kanalizacijski sistem Sevnica
Slovenija
1. Številka
objave:
EuropeAid/119543/D/W/SI.
2. Datum objave: 23. april 2004.
3. Program: ISPA.
4. Podpisnik pogodbe: Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, SI-8290 Sevnica, Slovenija.
5. Število prejetih ponudb: 4.
6. Dodatne informacije: javni razpis je bil
neuspešen
zaradi
nesprejemljivosti
ponudb.
Občina Sevnica
Št. 45/04
Ob-32361/04
Cancellation of works Tender
Procedure
Wastewater Treatment of Down
Stream Sava River Basin – WWTP and
Sewage System Sevnica
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
119543/D/W/SI.
2. Publication date: 23rd April 2004.
3. Programme: ISPA.
4. Contracting Authority: Municipality of
Sevnica, Glavni trg 19a, SI-8290 Sevnica,
Slovenia.
5. Number of tenders received: 4.
6. Other information: Works Procurement
has been unsuccessful since no Tender was
accepted.
Municipality of Sevnica
Ob-32377/04
1. Številka objave: Ur. l. RS, št. 97 z dne
3. 9. 2004, Ob-23336/04.
2. Naročnik: Občina Gornji Petrovci.
3. Naslov naročnika: Gornji Petrovci
31D,
9203
Gornji
Petrovci,
tel.
02/554-90-00.
4. Datum izbora: 11. 10. 2004.
5. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja vodovoda Lucova–
Neradnovci–Stanjevci–Adrijanci
6. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
7. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.
8. Pogodbena vrednost: 725.030,97
EUR.
9. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
10. Število prejetih ponudb: 4.
11. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1,170.425,55 EUR, 697.127,07 EUR.
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12. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejša obrazložitev izbora je na
www.ipsum.si.
13. Datum odposlanja zahteve za objavo:
22. 11. 2004.
Občina Gornji Petrovci
Ob-32378/04
1. Publication reference: Off. Gazette of
RS, No. 97/04, 3rd September 2004,
Ob-23338/04.
2. Contracting Authority: Municipality
Gornji Petrovci.
3. Address of the Contracting Authority:
Gornji Petrovci 31D, 9203 Gornji Petrovci,
Slovenia, tel. +386/2/554-90-00.
4. Evaluation date: 11th October 2004.
5. Description of the tendered works:
Construction of the waterworks Lucova–
Neradnovci–Stanjevci–Adrijanci.
6. Selection criteria: lowest tender price.
7. Name and address of successful tenderer: SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica
31, 9000 Murska Sobota, Slovenia.
8. Contract value: 725.030,97 EUR.
9. Value of subcontracted works: /
10. Number of received tenders: 4.
11. Highest and lowest tender offer:
1,170.425,55 EUR, 697.127,07 EUR.
12. Other information: full text of Contract award notice is available at
www.ipsum.si.
13. Date of request for publication of this
notice: 22nd November 2004.
Municipality Gornji Petrovci

Javni razpisi
Št. 623-10/2001-4
Ob-31903/04
Na podlagi prvega odstavka 47. člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 100/04 – UPB2) in 21. člena Zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99
– ZSOVA, 119/00, 30/01 – ZODPM-C in
52/02 – ZDU-1) Vlada Republike Slovenije
objavlja
razpis
za dodelitev koncesije
I. Koncesija bo dodeljena visokošolskemu zavodu za redni študij po dodiplomskem študijskem programu za pridobitev
univerzitetne izobrazbe »Slovenistika« za
40 do 60 študentov v prvem letniku. Dodeljuje se za toliko časa, kolikor traja študij ene
vpisne generacije, in sicer od študijskega
leta 2005/2006.
II. Na razpis se lahko prijavi zasebni
visokošolski zavod, ki:
1. je ustanovljen v skladu z Zakonom o
visokem šolstvu,
2. ima po postopku, določenem z Zakonom o visokem šolstvu, sprejet program, za
katerega se koncesija razpisuje,
3. je vpisan v evidenco visokošolskih
zavodov pri Ministrstvu za šolstvo, znanost
in šport,
4. študij izvaja tako, da stroški na študenta za posamezni letnik niso večji, kot so
povprečni stroški istovrstnega študijskega
področja v Republiki Sloveniji,
5. po sklenitvi koncesijske pogodbe za
redni študij ne bo zaračunaval šolnine.
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III. Pisni prijavi je treba poleg dokazil o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev priložiti:
– kadrovski načrt in poimenski seznam
visokošolskih učiteljev in sodelavcev s podatki o izobrazbi, izvolitvi v naziv, vrsti delovnega razmerja, delovnem času (polni,
krajši) in pedagoški obremenitvi,
– natančno statistično poročilo o študentih, vpisanih v študijskem letu 2004/2005
(načinu študija, spolu, starosti, srednješolski
izobrazbi, uspehu v srednji šoli in stalnem
prebivališču),
– natančne podatke o stroških študija na
visokošolskem zavodu v študijskem letu
2004/2005 (prikazane po elementih iz 5.
člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu; Uradni list RS,
št. 40/94 in 45/98) in dosedanjih virih ﬁnanciranja,
– oceno o stroških študija na visokošolskem zavodu v študijskem letu 2005/2006
(prikazane po elementih iz 5. člena Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu; Uradni list RS, št. 40/94 in
45/98) in virih ﬁnanciranja,
– podatke o šolnini in morebitnih drugih
prispevkih za študij v študijskem letu
2004/2005,
– sklep pristojnega organa o tem, da študijski stroški na študenta ne bodo večji, kot
je določeno v točki II.4,
– pravila, po katerih visokošolski zavod
spremlja in ocenjuje kakovost študijskega in
raziskovalnega dela,
– podatke o predvidenem številu vpisnih
mest za 1. letnik v študijskem letu
2005/2006.
IV. Prijave – poslati jih je treba v zaprti
ovojnici s pripisom »Dodelitev koncesije« –
sprejema Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in sicer
petnajst dni po objavi razpisa.
V. Izbirni postopek bo vodila komisija,
imenovana s sklepom Vlade Republike Slovenije.
Prijavljeni bodo o izbiri obveščeni v
osmih dneh po odločitvi Vlade Republike
Slovenije.
VI. Z izbranim visokošolskim zavodom
bo sklenjena koncesijska pogodba najpozneje do 1. oktobra 2005.
Vlada Republike Slovenije
Št. 321-01-50/2004/1
Ob-32160/04
Na podlagi 65. in 66. člena Zakona o
kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) ter na podlagi 1. člena Pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih
pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 56/01)
in na podlagi 1. člena Pravilnika o tehničnih
in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS,
št. 63/02), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
A) za določitev organizacij za kontrolo
nad pridelavo oziroma predelavo
ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma
živil
in
B) za določitev organizacij za kontrolo
nad pridelavo integriranih kmetijskih
pridelkov oziroma živil
A) Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je določitev
organizacij za kontrolo nad pridelavo ozi-
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roma predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil oziroma določitev organizacij za kontrolo nad pridelavo integriranih
kmetijskih pridelkov oziroma živil.
B) Izvajalci
Izvajalci so lahko pravne ali ﬁzične
osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v
Pravilniku o tehničnih in organizacijskih
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 56/01) oziroma pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje,
navedene v Pravilniku o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št.
63/02).
C) Vloga izvajalca za izvajanje kontrole
mora vsebovati naslednje izjave, dokazila ali
druge dokumente:
1. naziv, sedež in drugi splošni podatki o
izvajalcu, ki se javlja na javni razpis ter
izjavo, da je izvajalec zainteresiran izvajati
kontrolo za:
– ekološko pridelavo v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št.
31/01, 52/03) in s Pravilnikom o določitvi
območij v RS, ki so primerna za ekološko
čebelarjenje (Ur. l. RS, št. 52/03) ter Uredbo
Sveta Evrope št. 2092/91 oziroma;
– za integrirano pridelavo v skladu s Pravilnikom o integrirani pridelavi poljščin (Ur. l.
RS, št. 10/04), s Pravilnikom o integrirani
pridelavi grozdja in vina (Ur. l. RS, št. 63/02),
s Pravilnikom o integrirani pridelavi sadja
(Ur. l. RS, št. 63/02) in s Pravilnikom o integrirani pridelavi zelenjave (Ur. l. RS, št.
63/02);
2. pravni status pravne ali ﬁzične osebe
in dejavnosti, za katere je registrirana (kopija
izpiska iz sodnega registra RS, ki je star največ dva meseca).
V primeru, da je izvajalec tuja pravna ali
ﬁzična oseba, ki še ni vpisana v sodni register v RS mora predložiti dokazilo, da je v
postopku registracije;
3. akt o ustanovitvi oziroma statut, notranji pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o varovanju
osebnih podatkov;
4. kopijo akreditacijske listine akreditacijske službe o usklajenosti s splošnimi kriteriji
za kontrolo nad pridelavo ekoloških, oziroma integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil določenih s standardom SIST EN
45011 (v nadaljevanju: akreditacijska listina),
oziroma kopijo pogodbe o izvedbi postopka
akreditiranja, kjer je iz podrobnega opisa
obsega akreditacije razvidno, da izvajalec
želi pridobiti akreditacijsko listino;
5. dokazilo o najemu ali lastništvu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje vseh
nalog, povezanih s kontrolo;
6. popisni list ali inventar tehnične
opreme za izvajanje kontrole.
Če izvajalec nima lastne tehnične
opreme za jemanje vzorcev tal in vzorcev
rastlin (za ugotavljanje ostankov ﬁtofarmacevtskih sredstev), oziroma lastnega laboratorija za opravljanje analiz, mora predložiti
pisno izjavo, da bo v primeru izbire na tem
javnem razpisu sklenil pogodbeno razmerje
z laboratorijem, ki izpolnjuje pogoje, določene s predpisi o ekološki oziroma integrirani pridelavi najkasneje v 30 dneh po določitvi organizacije;
7. dokazilo o razpolaganju z ustrezno
računalniško opremo, ki bo omogočala

varno izmenjavo informacij s pristojnimi
organi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano z možnostjo vstopa v HKOM –
hrbtenico
komunikacijskega
omrežja
državne uprave oziroma pisno izjavo, da si
jo bo v primeru izbire na tem javnem razpisu
zagotovila najmanj 30 dni po določitvi organizacije;
8. poslovnik kakovosti, ki vsebuje:
a) organizacijske in upravne strukture:
– organogram s preglednostjo strukture
zaposlenih, (shema hierarhičnosti s pooblastili za izvajanje posameznih faz v
postopku kontrole);
b) opis naslednjih postopkov pri izvajanju
kontrole:
– sprejem prijav pridelovalcev,
– obveščanje pridelovalcev o napovedanih terenskih pregledih,
– pregledovanje kontrolnih točk pri posameznem pridelovalcu,
– odreditev ukrepov, ki so potrebni, da se
zagotovi izvajanje predpisov o ekološki oziroma integrirani pridelavi,
– izdajanje zapisnikov o napovedanih in
nenapovedanih pregledih,
– odvzem vzorcev za analizo (letni načrt
– katere vrste rastlin in katera ﬁtofarmacevtska sredstva),
– kriteriji pri ocenjevanju pred izdajo certiﬁkatov,
– postopke pri zavrnitvi ali razveljavitvi
certiﬁkatov,
– vodenje evidenc pridelovalcev,
– pošiljanje podatkov pristojnim organom
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– reševanje pritožb pridelovalcev,
– hranjenje in arhiviranje vse dokumentacije;
9. dokazila o številu zaposlenih, ki bodo
opravljali dejavnosti organizacije za kontrolo
in njihovi strokovni usposobljenosti, (izobrazba, delovne izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja
kontrol);
10. letni načrt kontrole;
11. bilanco stanja in bilanca uspeha za
preteklo leto, letno poročilo o poslovanju za
preteklo leto;
12. osnutek pogodbe s pridelovalci;
13. osnutek zapisnika o opravljeni kontroli;
14. osnutek certiﬁkata za ekološke oziroma integrirane pridelke oziroma živila;
15. navedbo višine stroškov in načina
obračunavanja vseh stroškov, ki jih bi v primeru določitve zaračunavali pridelovalcem
za svoje storitve.
Če so izvajalci tuje pravne ali ﬁzične
osebe morajo predložiti dokazila v slovenščini in dati pisno izjavo, da bodo vsi
postopki in vodenje dokumentacije potekali
v slovenskem jeziku.
Kolikor vloga nima vseh zahtevanih izjav,
dokazil in drugih dokumentov, se šteje kot
nepopolna. Prav tako se kot nepopolna šteje
tista vloga, ki jo izvajalec po pozivu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
treh dneh ne dopolni. Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.
D) Način in rok za vložitev prijave
Pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo iz točke C je potrebno dostaviti na
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, do
2. 12. 2004. Pisne vloge morajo biti ločeno
dostavljene v zaprtih ovojnicah, opremljene
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z naslovom pošiljatelja in označene z besedami:
A) za javni razpis določitev organizacije
za kontrolo nad pridelavo oziroma predelavo
ekoloških kmetijskih pridelkov živil – ne
odpiraj!,
B) za javni razpis določitev organizacije
za kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil – ne odpiraj!
E) Odpiranje in izbiranje vlog
Odpiranje prispelih vlog je javno in bo
3. 12. 2004 ob 9. uri v sobi 713 Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Dunajska 58, v Ljubljani.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z odločbo na podlagi 16. člena Zakona
o državni upravi (Ur. l. RS, št. 52/02, 56/03)
imenuje strokovno komisijo za odpiranje,
pregled in ocenitev vlog, prispelih na javni
razpis.
F) Določitev in sklenitev pogodbenega
razmerja
Minister z odločbo določi eno ali več
organizacij za kontrolo ekoloških oziroma
integriranih kmetijskih pridelkov oziroma
živil, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
V 30 dneh po objavi odločbe minister z
določenimi organizacijami za kontrolo ekoloških oziroma integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil sklene pogodbo, v kateri
se podrobneje opredeli medsebojno pogodbeno razmerje.
Pogodba bo sklenjena za nedoločen čas,
če izvajalec že izpolnjuje zahteve 1. točke
tretjega člena Pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih
pridelkov oziroma živil oziroma Pravilnika o
tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo
integriranih kmetijskih pridelkov oziroma
živil.
Pogodba bo sklenjena do 31. 12. 2005 s
tistimi izvajalci, ki zahteve iz 1. točke tretjega člena pravilnika iz prejšnjega odstavka
do 30. 7. 2005 ne bodo izpolnili. V kolikor te
zahteve v zahtevanem času izpolnijo se
pogodba podaljša za nedoločen čas.
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog.
H) Informacije
Vse potrebne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Sektorju za sonaravno kmetijstvo, tel.
01/478-90-37 (Tomaž Džuban), 01/478-90-60
(Sonja Jurcan).
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Št. 711/04
Ob-32559/04
Na podlagi 74. člena Zakona o uresničevanja javnega interesa za kulturo, Uradni list
RS št. 96/02 (v nadaljevanju: ZUJIK), Ministrstvo za kulturo RS (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo v zakup in
vodenje Prešernove rojstne hiše v Vrbi
in Finžgarjeve rojstne hiše v Doslovčah
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka
JPR 15 2005)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
1. Predmet javnega razpisa
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Predmet razpisa je izbor zakupnika
državnih kulturnih spomenikov, in sicer:
1. muzejsko urejene rojstne hiše slovenskega pesnika Franceta Prešerna, Vrba 2,
Občina Žirovnica (EŠD 840, nepremičnine
parc. št. 663/1 in 679 k.o. Zabreznica), razglašene za kulturni spomenik lokalnega
pomena (Uradni vestnik Gorenjske, št.
1/85),
2. muzejsko urejene rojstne hiše slovenskega pisatelja Frana Saleškega Finžgarja,
Doslovče, Občina Žirovnica (EŠD121, parc.
št. 164 in 165/2 k.o. Doslovče), razglašene
za kulturni spomenik državnega pomena
(Ur. l. RS, št. 81/99).
Z najboljšim ponudnikom bo po predhodnem soglasju Vlade RS sklenjena zakupna
pogodba za določen čas, za dobo štirih let z
možnostjo podaljšanja.
2. Razpisno področje: kulturna dediščina: varstvo in prezentacija nepremične in
premične kulturne dediščine.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1. Splošni pogoji
Na razpisu lahko kandidirajo pravne
osebe in posamezniki, ki izvajajo javne kulturne programe ali kulturne projekte (v nadaljevanju: upravičene osebe) in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti s področja izvajanja kulturnih programov
(obvezno dokazilo: kopija izpiska iz sodnega
registra, izpiska oziroma potrdila upravne
enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek ne sme biti starejši
od šestih mesecev!). Organizacije, katerih
razvid vodi ministrstvo (društva v javnem
interesu in ustanove na področju kulture),
niso dolžne predložiti dokazila,
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v preteklih letih, redno
izpolnjevali pogodbene obveznosti do ministrstva,
– da upoštevajo varstvo kulturne dediščine, skladno z Zakonom o varstvu kulturne
dediščine
(Ur.
l.
RS,
št.
7-287/99,110-5387/02),
– da zagotovijo obveznosti zakupnika iz
5. točke razpisne dokumentacije,
– da prijavijo program, izvedljiv v času
zakupa,
– da predlagajo vsebinski načrt zakupa,
z natančno programsko in ﬁnančno shemo.
3.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje
ministrica za kulturo.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne
bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija
izločila iz nadaljnjega postopka.
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju katerega od splošnih pogojev
bo pristojni uslužbenec, na podlagi presoje
strokovne komisije, predlagal zavrnitev celotne vloge.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že
po izdani odločbi o izboru zakupnika spremeni odločitev in z zakupnikom ne sklene
pogodbe.
4. Ocenjevanje in razpisni kriteriji za
izbor
Popolne vloge bo na podlagi objavljenih
kriterijev ocenjevala strokovna komisija, ki jo
imenuje ministrica in je sestavljena iz predstavnikov ministrstva, predstavnikov stro-

Stran

8095

kovne komisije za premično kulturno dediščino in predstavnikov komisije za nepremično
kulturno dediščino.
Najvišje možno število zbranih točk je 65.
Na razpisu bo izbran program, ki bo v
postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten
najvišje.
Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: Program zakupa
Po sklopih:
– upoštevanje zakupa in vodenja obeh
muzejsko urejenih hiš 10 točk sicer 0,
– zagotavljanje najvišje kakovosti programa 5 točk sicer 0,
– izvirnost programa 3 točke sicer 0,
– prepoznavnost predstavitve 3 točke
sicer 0,
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne
interese 5 točk sicer 0,
– upoštevanje ciljnega občinstva in predvidevanje čim večje odmevnosti 5 točk sicer
0,
– izkazovanje možnosti vsebinske nadgradnje 5 točk sicer 0,
– upoštevanje predstavitve likov znamenitih osebnosti Franceta Prešerna in Frana
S. Finžgarja 5 točk sicer 0.
Kriterij 2: Program samoﬁnanciranja
Po sklopu:
– upoštevanje predlagane ﬁnančno soudeleženost z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi 10 točk sicer 0.
Kriterij 3: Program promocije, načrta
povečanja obiska in možnost vsebinske
nadgradnje
Po sklopih:
– vključevanje prireditvenih in popularizacijskih vsebin s področja premične kulturne dediščine 5 točk sicer 0,
– vključevanje sodelovanja z drugimi
partnerji 4 točke sicer 0,
– spodbujanje dostopnosti mlajšim generacijam 5 točk sicer 0.
5. Obveznosti zakupnika in naročnika
Naročnik:
– zagotavlja brezplačen zakup, skladno
z ZUJIK,
– zagotavlja kritje stroškov investicijskega vzdrževanja obeh nepremičnin razpisa.
Zakupnik:
– kot dober zakupnik skrbi za zaupano
premično in nepremično kulturno dediščino,
– zagotavlja prevzem obveznosti rednega tekočega vzdrževanja obeh nepremičnin razpisa,
– zagotavlja kritje splošnih materialnih
stroškov (elektrika, voda, prispevki in
drugo),
– zagotavlja izvajanje potrjenih letnih
programov dela,
– predloži v potrditev letno poročilo.
Skrbnik/skrbniki pogodbe potrjujejo letni
program dela, letno poročilo in višino vstopnine.
Morebitni presežek prihodkov nad
odhodki lahko upravljavec nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti s soglasjem
ministrstva.
6. Programski parametri
Za doseganje dostopnosti spomenikov je
določen minimalni odpiralni čas: od torka do
petka od 9. do 16. ure, v soboto in nedeljo
od 10. do 17. ure, posebej za najavljene
skupine oziroma vodstva po dogovoru.
Letno se predvideva 20.000 obiskovalcev v Prešernovi hiši in 7.000 obiskovalcev
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v Finžgarjevi hiši v navezavi na predstavitvah znamenitih osebnosti.
7. Obvezne priloge:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– potrdilo o registraciji, razen za predlagatelje katerih razvid vodi Ministrstvo za kulturo,
– podpisane in ožigosane izjave zakupnika o izpolnjevanju pogojev,
– zasnova programa in njegova vsebinska utemeljitev, s katero zakupnik utemelji
ustrezanje kriterijev,
– izvedbeni načrt programa,
– seznam referenc zakupnika in prikaz
dosedanjega dela,
– pogodba/e, izjava/e o sodelovanju z
drugimi partnerji oziroma soorganizatorji.
8. Razpisni rok: razpis se začne 26. 11.
2004 in zaključi 31. 12. 2004.
9. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (prijavni obrazec s
ﬁnančno konstrukcijo),
– prijavni obrazec 2 (izjava zakupnika o
izpolnjevanju pogojev).
Zakupnik mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– ustrezno dokazilo o registraciji,
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
Ministrstva za kulturo med uradnimi urami
(vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. in 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo: http://www.kultura.gov.si., kjer najdejo
tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo
javnega razpisa (zakonski in podzakonski
akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisanega roka zainteresiranim
predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
10. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji in jo predložiti v
ovitku. Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do vključno 31. 12. 2004 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
oznako na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na javni razpis: oddaja v zakup Prešernove rojstne hiše v Vrbi in Finžgarjeve
rojstne hiše v Doslovčah z oznako JPR 15
2005. Na hrbtni strani ovitka mora biti
navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
Za prepozno se šteje prijava, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
31. 12. 2004 oziroma tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno prijavo se šteje vloga, ki
ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih
zahteva besedilo razpisa. Dopolnjevanje prijave je možno do zaključka razpisa, z nujno
oznako, na katero prijavo se dopolnitev
nanaša.
Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Komisija bo po odpiranju prijav iz nadaljnjega postopka izločila vse prijave zakupnikov:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
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– prepozne prijave in prepozne dopolnitve prijav,
– prijave, ki so nepopolne.
11. Pristojni uslužbenci za posredovanje informacij in pojasnil: Tanja Roženbergar Šega, Nada Zoran, Vida Koporc Sedej,
elektronska
pošta:
tanja.roženbergeršega@gov.si,
nada.zoran@gov.si,
vida.koporc-sedej@gov.si, tel. 01/369-59-47,
01/369-59-43, 01/369-59-50, 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.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o
izboru: odpiranje prijav se prične 5. 1. 2005.
Ministrstvo bo odločitev o izboru ali zavrnitvi
zakupnika obvestilo najkasneje v enem
mesecu po zaključku odpiranja prijav. Ministrstvo bo izbralo predloge javnega razpisa
po postopku, kot ga določa Pravilnik o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.
Ministrstvo za kulturo
Ob-32177/04
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena
Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Ur. l.
RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02, 33/03
in 42/04) (v nadaljevanju: Splošni pogoji)
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb 32LI04B
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad) za
okoljske naložbe na ozemlju Republike Slovenije v skupnem znesku 1,5 milijarde SIT.
Krediti so namenjeni lokalnim skupnostim, gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam ter samostojnim podjetnikom
posameznikom, ki opravljajo ustrezne
lokalne gospodarske javne službe s področja varstva okolja in oskrbe z energijo, za
namene iz točke 10. pa tudi drugim pravnim
osebam v javni lasti, za naložbe oziroma
zaključene faze naložb (v nadaljevanju:
naložbe) v:
1. čiščenje in odvajanje odpadnih voda;
2. ravnanje z odpadki, ki se nanašajo na
gradnjo ali širitev odlagališč nenevarnih
odpadkov oziroma izvedbo sanacijskih ali
drugih del za prilagoditev obstoječih odlagališč za odlaganje nenevarnih odpadkov
predpisanim zahtevam;
3. gradnjo ali rekonstrukcijo obratov ali
nakup naprav, namenjenih ločenemu zbiranju, razvrščanju, obdelavi, predelavi in končnemu ravnanju z odpadki z namenom
zmanjšanja obremenjevanja okolja;
4. obnovo javnih sistemov za oskrbo s
pitno vodo z namenom zmanjšanja izgub;
5. gradnjo javnih sistemov za nadomestno oskrbo s pitno vodo v naseljih;
6. gradnjo ali rekonstrukcijo velikih kurilnih naprav z namenom zmanjševanja onesnaževanja zraka;
7. soproizvodnjo električne in toplotne
energije, če je naprava priključena na javno
električno omrežje in se izraba primarne
energije poveča vsaj za 5%;

8. izrabo obnovljivih virov energije (biomasa, geotermalna in vodna energija, energija sonca, vetra in okolice);
9. zmanjšanje onesnaževanja zraka iz
razpršenih virov v urbanih naseljih;
10. učinkovito rabo energije v objektih v
javni rabi.
2. Pogoji dodeljevanja kreditov
a) Usposobljenost kandidata
Na razpis se lahko prijavijo lokalne skupnosti ali izvajalci ustreznih gospodarskih javnih služb. Na razpis se lahko prijavijo le tisti
izvajalci gospodarskih javnih služb, ki so po
bančni klasiﬁkaciji razvrščeni v bonitetni razred A, B ali C.
b) Splošni pogoji kreditiranja
Pri dodeljevanju kreditov veljajo naslednje omejitve državnih pomoči:
– V primeru prilagajanja malih in srednje
velikih podjetij novim okoljevarstvenim standardom, ki veljajo v Evropski uniji, intenzivnost pomoči ne sme presegati 15% upravičenih stroškov, vendar le v obdobju 3 let od
uveljavitve nacionalnih standardov.
– Za prilagajanje nacionalnim standardom, če so le-ti strožji od predpisanih v
Evropski uniji ali slednjih sploh ni, intenzivnost pomoči ne sme presegati 30% upravičenih stroškov za velika podjetja in 40%
upravičenih stroškov za majhna in srednje
velika podjetja. Ta določba se uporablja tudi
v primerih prostovoljnega investiranja v varstvo okolja, ko okoljevarstveni standardi
niso predpisani.
– Za naložbe v varčevanje z energijo, v
kogeneracijo in v obnovljive vire energije
intenzivnost pomoči ne sme presegati 40%
upravičenih stroškov za velika podjetja in
50% za majhna in srednje velika podjetja. V
primerih daljinskega ogrevanja z obnovljivimi viri energije in v primerih kogeneracij, ki
kot primarni vir uporabljajo obnovljive vire
energije, se delež pomoči iz prejšnjega
stavka poveča za 10 odstotnih točk, če je
sistem daljinskega ogrevanja oziroma proizvodnja iz kogeneracije edini vir oskrbe na
zaokroženem območju.
V primerih iz druge in tretje točke prejšnjega odstavka se delež pomoči poveča za
10 odstotnih točk, če prejemnik pomoči
izvaja svojo dejavnost, ki je predmet dodeljevanja pomoči, na območju, ki je upravičeno do dodeljevanja regionalne pomoči in
pod pogojem, da se naložba ohrani v regiji
vsaj pet let po zaključku naložbe in prejemnik pomoči prispeva najmanj 25 % vrednosti
naložbe iz lastnih sredstev, ki ne smejo vsebovati pomoči. Zgornja meja intenzivnosti
pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih
virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali sredstva EU) je pomoč
dodeljena oziroma, če je pomoč dodeljena
po več shemah hkrati. Vloga za odobritev
pomoči mora vsebovati tudi izjavo prejemnika sredstev, koliko sredstev državne
pomoči je že prejel za isti namen iz drugega
javnega vira (točka 3.c tega razpisa).
Zgornje omejitve ne veljajo:
– za naložbe, ki jim je bil kredit odobren
po načelu »de minimis«, kar ne izkrivlja ali
ogroža konkurence ter ne predstavlja
državne pomoči;
– za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje obveznih državnih in lokalnih javnih
služb varstva okolja.
Odobreni kredit lahko obsega največ
70% od vrednosti upravičenih stroškov
naložbe oziroma največ 470 milijonov SIT.
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Na razpis je mogoče prijaviti le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani Sklada še niso
bile kreditirane. Krediti se odplačujejo v četrtletnih obrokih. Odplačilna doba lahko znaša
največ 15 let z vključenim moratorijem.
Moratorij na odplačilo glavnice lahko znaša
največ dve leti. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva
okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa ipd., je odplačilna doba s
pogojem vezana na veljavnost takšnega
akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše
obdobje, vendar mora v tem primeru kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za
nadaljnje opravljanje dejavnosti.
Kredit lahko pridobijo tisti kandidati, ki
predložijo investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji
za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99, 79/99 in 39/00) oziroma
Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja za objekte in naprave javnih služb
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 115/02).
Kredit bo potrebno zavarovati s predložitvijo:
– štirih bianco menic s pooblastilom za
izpolnitev
in
– enega ali več izmed naslednjih zavarovalnih instrumentov (ne velja za lokalne
skupnosti):
1. ustrezno zavarovanje s strani države;
2. nepreklicna brezpogojna garancija
prvovrstne banke, izplačljiva na prvi poziv;
3. drugo prvovrstno zavarovanje, opredeljeno v 8. točki Sklepa Banke Slovenije (v
nadaljevanju: sklep) o razvrstitvi aktivnih
bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in
hranilnic (Ur. l. RS, št. 24/02 in 85/02);
4. poroštvo občine;
5. za Sklad sprejemljiva hipoteka na
tržno zanimivi nepremičnini, ki se praviloma
ne uporablja za namene izvajanja javnih
služb, v vsaj 1,5-kratni vrednosti kredita
Sklada, ki so mu prištete terjatve, ki so že
vpisane v zemljiško knjigo;
6. zastava vrednostnih papirjev, ki po
sklepu iz tretje alinee tega odstavka niso
opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje in
kotirajo na borzi;
7. druga, po posebnem predhodnem
dogovoru za Sklad sprejemljiva zavarovanja, ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
V primeru zavarovanja z instrumenti iz
pete, šeste in sedme alinee prejšnjega
odstavka mora kreditojemalec predhodno
pridobiti tudi pozitivno bonitetno mnenje
Sklada.
Letna obrestna mera za kredite v tolarjih je:
– ﬁksna nominalna obrestna mera 1%
letno za kredite, s katerimi se ﬁnancirajo
naložbe na območju narodnih, regijskih in
krajinskih parkov, ne glede na vrsto zavarovanja;
– ﬁksna nominalna obrestna mera 1,5%
letno za kredite, zavarovane z instrumenti iz
alinej 1 – 4 šestega odstavka te točke;
– ﬁksna nominalna obrestna mera 2%
letno za kredite, zavarovane z instrumenti iz
alinej 5 – 7 šestega odstavka te točke.
c) Prednostni kriteriji in merila za dodeljevanje kreditov
Prednost pri dodelitvi kredita imajo kandidati, ki v postopku vrednotenja vlog
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skladno z določili Splošnih pogojev dosežejo višje število točk.
Kriteriji za vrednotenje vlog in določitev
vrstnega reda kandidatov za pridobitev kredita so:
– pripravljenost projekta (največ 10 točk)
(delež soﬁnanciranja, stopnja pripravljenosti
za začetek del, delež lastnih virov);
– okoljski kriteriji (največ 30 točk) (trajnostni razvoj, celovit pristop investitorja k
reševanju okoljske problematike, izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, stopnja prioritete iz nacionalnega programa varstva okolja);
– ustreznost tehnoloških rešitev (največ
20 točk);
– stopnja ogroženosti okolja (največ 40
točk) (zavarovana območja – narodni, regijski in krajinski parki, narodni rezervati in
naravni spomeniki, okoljsko občutljivejša
območja, stopnja zmanjšanja obremenitve
okolja).
Kriteriji so podrobneje razloženi v Splošnih pogojih in razpisni dokumentaciji.
d) Višina kredita
Do kredita so upravičeni kandidati, ki
dosežejo vsaj 25 točk. Doseženemu številu
točk se prišteje število 15. Dobljeno število
pomeni delež (v %) kreditiranja upravičenih
stroškov naložbe. Delež kreditiranja naložbe
ne more v nobenem primeru preseči 70%
upravičenih stroškov. Osnovo za izračun
odobrenega kredita po tem razpisu lahko
predstavljajo le tisti stroški naložbe, za
katere so ustrezni plačilni dokumenti (računi,
situacijski obračuni, itd.), ki se nanašajo na
ﬁzično izvedbo naložbe, izdani po 1. 10.
2003.
3. Vsebina vloge
Prijava za dodelitev kredita mora skladno
z veljavnim Navodilom o obvezni vsebini
vloge in obvezni zahtevani dokumentaciji (v
nadaljevanju: Navodilo) vsebovati:
a) vlogo za dodelitev kredita s podatki o
kandidatu in naložbi (sestavni del razpisne
dokumentacije) z dokazili, zahtevanimi v
Navodilu in v razpisni dokumentaciji;
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v Navodilu in v razpisni dokumentaciji;
c) izjavo kandidata o prejetih in odobrenih sredstvih državne pomoči;
d) upravno dovoljenje za kreditirano
naložbo (opredeljeno v Navodilu in v razpisni dokumentaciji) oziroma če gre za
naložbo, za katero takšno dovoljenje ni
potrebno,
izjavo/dokazilo
proizvajalca
opreme o skladnosti z okoljskimi predpisi;
e) projektno dokumentacijo in poročilo
oziroma strokovno oceno o vplivih naložbe
na okolje, skladno z opredelitvijo v Navodilu
in v razpisni dokumentaciji;
f) investicijsko dokumentacijo za obravnavano naložbo, izdelano v skladu z
ustrezno metodologijo, opredeljeno v točki 2
tega razpisa.
4. Pogodba in zavarovanje
Pred dodelitvijo kredita bodo morali kandidati poravnati vse zapadle obveznosti do
Sklada, pred sklenitvijo kreditne pogodbe pa
bodo morali upravičenci plačati nadomestilo
za sklenitev kreditne pogodbe skladno s
Tarifnim pravilnikom o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja (Ur. l. RS, št.
92/02, 55/03 in 74/04) (v nadaljevanju:
Tarifni pravilnik) ter predložiti sklep ustreznega organa o najemu kredita in menice, v
primeru, da je kreditojemalec lokalna skupnost, pa še soglasje ministra, pristojnega za
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ﬁnance, k pogodbi o zadolžitvi. Rok za sklenitev kreditne pogodbe je 12 mesecev od
datuma izdaje odločbe o dodelitvi kredita.
Pred prvim črpanjem sredstev bodo
morali kandidati predložiti še ustrezne zavarovalne instrumente, tisti, ki so zavezani k
izvajanju naložb skladno z Zakonom o javnih naročilih pa tudi sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.
V primeru odstopa od kreditne pogodbe
oziroma v primerih spremembe zavarovanja
nosi kreditojemalec stroške skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom.
5. Črpanje odobrenega kredita: odobreni
kredit lahko upravičenec črpa na podlagi
sklenjene kreditne pogodbe. Črpanje kredita
je dokumentarno. Pred vsakim črpanjem
mora kreditojemalec poravnati vse zapadle
obveznosti do sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi ustreznih
dokumentov (pogodbe, računi, predračuni,
mesečne situacije dotlej opravljenih del).
Naložbe po tem razpisu morajo biti zaključene v 2 letih od datuma izdaje odločbe o
dodelitvi kredita. Dokazilo o zaključku
naložbe je zaključni obračun izvajalca, ki ga
spremlja izjava investitorja, da je naložba,
za katero je bil odobren kredit, zaključena in
izpolnjuje vse zahteve iz odločbe o dodelitvi
kredita.
6. Informiranje kandidatov
Dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Ekološko razvojnem skladu Republike Slovenije, javnem skladu, Trg republike
3, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20, faks
01/241-48-60 in na spletni strani
www.ekosklad.si.
7. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih
sredstev oziroma najkasneje do 29. 7. 2005.
Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele
na sklad v času od objave do zaključka razpisa.
Kandidati se lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov
vsak delovni dan od objave razpisa dalje na
Eko skladu, j.s., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, tel. 01/241-48-20. Pred pošiljanjem
razpisne dokumentacije morajo kandidati
posredovati dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini 15.000 SIT ter navesti naslov,
telefon/telefaks z navedbo kontaktne osebe
kandidata, naziv naložbe in okvirno višino
zaprošenih sredstev.
Vloge na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za
vsako naložbo posebej.
Ob vložitvi vloge so kandidati dolžni plačati upravno takso v višini 200 točk oziroma
na dan objave razpisa 3.400 SIT. Upravno
takso plačajo v upravnih kolekih, ki jih pripnejo na vlogo.
8. Postopek obravnave vlog: pri odločanju o dodelitvi sredstev upravičencem se
uporablja postopek, določen z Zakonom o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 in 70/00, 52/02 in 73/04). Zoper
odločbo ima kandidat pravico pritožbe v
zakonsko določenem roku.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Ob-31984/04
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 36/04 – prečiščeno besedilo), 7. točke
18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Ur. l. RS, št. 26/01 in 28/01), 3. točke 12.
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člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana (Ur. l. RS, št. 56/00, 77/00 in 7/02)
Mestna občina Ljubljana objavlja
javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje javne
zdravstvene službe in/ali povečanje
obsega programa v okviru že podeljenih
koncesij na področju splošne medicine
na območju Mestne občine Ljubljana
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina
Ljubljana.
2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni
na podlagi razpisa: 2,3 programa splošne
medicine.
3. Predmet koncesij oziroma povečanega obsega programa v okviru že podeljenih koncesij: izvajanje javne zdravstvene
službe na področju splošne medicine.
4. Začetek in čas trajanja koncesije oziroma izvajanja povečanega obsega programa v okviru že podeljenih koncesij:
Koncesija in/ali povečan obseg programa
se bo pričel izvajati najkasneje v enem letu
po podpisu pogodbe med koncesionarjem in
koncedentom.
Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
obdobje desetih let.
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije oziroma povečanje programa v okviru podeljene koncesije, če je
ﬁzična oseba:
5.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
5.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
5.1.2. da ni v delovnem razmerju;
5.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
5.1.4. da ima zagotovljene ustrezne
prostore, opremo in kadre;
5.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice.
5.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je ﬁzična
oseba:
5.2.1. da kandidatu ni podeljena koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe
na območju Mestne občine Ljubljana oziroma, da obseg programa v okviru podeljene koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe ne dosega višine enega
programa;
5.2.2. da je lokacija ordinacije izvajanja
dejavnosti na območju četrtne skupnosti
Golovec ali četrtne skupnosti Sostro ali četrtne skupnosti Polje ali četrtne skupnosti
Jarše ali četrtne skupnosti Dravlje ali četrtne
skupnosti Šmarna gora;
6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
6.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja
za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti
pri pravni osebi);
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6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne
prostore, opremo in kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni
osebi.
6.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije oziroma
povečanje programa v okviru podeljene koncesije, če je pravna oseba:
6.2.1. da višina programa opredeljenega
izvajalca dejavnosti pri pravni osebi na
območju Mestne občine Ljubljana ne dosega
višine enega programa splošne medicine
oziroma se pravna oseba zavezuje, da bo
za izvajanje javne zdravstvene službe na
področju splošne medicine zaposlila dodatnega izvajalca;
6.2.2. da je lokacija ordinacije izvajanja
dejavnosti na območju četrtne skupnosti
Golovec ali četrtne skupnosti Sostro ali četrtne skupnosti Polje ali četrtne skupnosti
Jarše ali četrtne skupnost Dravlje ali četrtne
skupnost Šmarna gora;
7. Kriteriji in merila za izbiro kandidata:
– opravljena specializacija na področju
splošne ali družinske medicine: 25 točk;
– kvaliteta strokovnega dela na področju
splošne medicine v letu 2003: maksimalno
število točk 25;
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni
skupnosti v obdobju 2001-2003: maksimalno število točk 5.
8. Rok za prijavo na razpis oziroma
oddajo kandidature:
Ne glede na način dostave, morajo kandidature prispeti na naslov: Mestna občina
Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
zdravstvo in socialno varstvo, Cigaletova
ulica 5, Ljubljana, do 13. 12. 2004 do 10.
ure.
Kandidaturo je potrebno poslati po pošti
oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis: splošna medicina«;
– naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za zdravstvo in
socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000
Ljubljana.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis: splošna
medicina« je lahko samo ena kandidatura.
9. Datum odpiranja kandidatur: javno
odpiranje kandidatur bo v ponedeljek,
13. 12. 2004 ob 12. uri v Mestni občini Ljubljana, Mestni upravi, Oddelku za zdravstvo
in socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, Ljubljana.
10. Rok v katerem bodo kandidati za
podelitev koncesije oziroma povečanje programa obveščeni o izbiri: o izbiri bo odločila
direktorica Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana z upravno odločbo, ki bo izdana
najkasneje v 10 dneh po prejemu poročila
razpisne komisije. V roku 30 dni po dokončnosti upravne odločbe bo Mestna občina
Ljubljana s koncesionarjem sklenila pogodbo
o koncesiji.
11. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si, interesenti pa jo lahko
dvignejo tudi v tajništvu Oddelka za zdravstvo
in socialno varstvo Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana, Cigaletova ulica 5, Ljubljana,
II. nadstropje, tel. 01/306-41-00, dodatne informacije pa lahko dobijo pri Sonji Borštnar, tel.
01/306-41-09, faks 01/306-41-11, el. naslov:
sonja.borstnar@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

Št. 35001-0042/2004/187
Ob-31991/04
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 23/99,
52/01 in 76/02), 5. člena Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska
Sobota (Ur. l. RS, št. 60/02) in 59. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
Mestna občina Murska Sobota objavlja
javni razpis
za oddajo oglasnega prostora na
drogovih javne razsvetljave za
opravljanje dejavnosti oglaševanja z
reklamnimi tablami na območju Mestne
občine Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa je oddaja
oglasnega prostora na drogovih javne razsvetljave za opravljanje dejavnosti oglaševanja z reklamnimi tablami na območju
Mestne občine Murska Sobota na lokacijah,
ki so opredeljene v graﬁčni prilogi k Odloku
o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini
Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 60/02, v nadaljevanju Odlok).
2. Reklamni objekt, s katerim se izvaja
oglaševanje, je reklamna dvostranska tabla,
nameščena na drogu javne razsvetljave,
velikosti do 2 m2 ter oblike, kakor izhaja iz
graﬁčne priloge Odloka, pritrjena pravokotno
na os ceste oziroma ulice.
3. Izvajalec oglaševanja sam določa drogove javne razsvetljave znotraj navedenih
lokacij v točki 1, ki jih bo uporabil za namestitev reklamnih tabel, upoštevajoč prometno varnostne omejitve.
4. Izvajalec v svojem imenu in za svoj
račun izdela in pritrdi svoje reklamne table
na drogove javne razsvetljave, jih koristi za
oglaševanje, skrbi za vzdrževanje, jih po
poteku pogodbenega razmerja odstrani in
izvaja druge aktivnosti, določene z
pogodbo.
5. Pogodba o izvajanju oglaševanja na
drogovih javne razsvetljave se sklene za
obdobje petih let. Pričetek veljavnosti ter
razlogi in načini za predčasno prekinitev
pogodbenega razmerja se določijo z
pogodbo.
6. Izvajalec je dolžan v času trajanja
pogodbenega razmerja Mestni občini Murska Sobota plačevati nadomestilo v višini,
kot ga predlaga izbrani ponudnik v dani
ponudbi, vendar ne manj kot 12 EUR
mesečno za eno reklamno tablo, odvisno pa
je od izklicane najemnine za eno reklamno
tablo in od dejanskega števila postavljenih
tabel, vendar skupaj ne manj kot 1000 EUR
mesečno. Izvajalec je dolžan nadomestilo
plačevati po mesečnih obračunih.
7. Izvajalec plačuje za reklamne table
predpisano komunalno takso po Odloku o
komunalnih taksah v Mestni občini Murska
Sobota (Ur. l. RS, št. 34/96, 1/98, 79/01 in
78/04).
8. Ponudbo lahko da pravna oseba, ki je
registrirana za opravljanje dejavnosti oglaševanja ali samostojni podjetnik, ki opravlja
to dejavnost, ter zanjo izpolnjuje razpisane
pogoje.
9. Za objavo javnega razpisa in postopek
izbire najugodnejšega ponudnika se smiselno uporabljajo določila Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), ki se nanašajo na javno
zbiranje ponudb ter splošna načela javnega
naročanja po zakonodaji, ki ureja področje
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javnega naročanja. Za postopkovna vprašanja se subsidiarno uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04), za materialna
pa Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01
in 32/04).
10. O izbiri izvajalca na predlog komisije,
se izda upravna odločba, na katero je možna
pritožba županu mestne občine in druga
pravna sredstva v skladu z Zakonom o
splošnem upravnem postopku. Pri izbiri
izvajalca bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe. Izbrani izvajalec
je dolžan pogodbo skleniti v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe.
11. Rok za prijavo na razpis je
27. december 2004 do 11.ure. Prijava na
razpis se pošlje s povratnico ali izroči
osebno v vložišče na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota, v zapečateni kuverti, na kateri sta
vidna identiﬁkacija ponudnika ter napis:
»Razpis – Oglaševanje na drogovih javne
razsvetljave – Ne odpiraj!«
12. Razpisni ponudbi je potrebno priložiti:
12.1. kopije dokumentov o registraciji ali
priglasitveni list,
12.2. izjavo o sprejemanju razpisnih
pogojev,
12.3. potrdilo pristojnega davčnega
urada, da ima ponudnik poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi,
12.4. dokazilo, da razpolaga z zadostnim
številom strokovnega kadra za učinkovito
opravljanje dejavnosti,
12.5. dokazilo, da je ustrezno tehnično
usposobljen za izvajanje dejavnosti,
12.6. potrdila občin, s katerimi ponudnik
že ima sklenjene pogodbe o opravljanju
dejavnosti oglaševanja na stebrih javne razsvetljave, s podatki o trenutnem številu
reklamnih objektov, na dan objave razpisa,
12.7. podatke o načinu nameščanja
reklamnih objektov oziroma menjave
reklamnih sporočil.
13. Interesenti lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo osebno vsak delavnik v
uradnem času po predhodni telefonski najavi na Oddelku za infrastrukturo, okolje in
prostor ter gospodarske javne službe
(Milena Vöröš, tel. 01/531-10-00), kjer so na
voljo tudi dodatne informacije. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi na internetni strani Mestne občine Murska Sobota:
www.murska-sobota.si.
14. Razpisna dokumentacija obsega:
14.1. integralno besedilo sklepa o javnem razpisu,
14.2. osnutek pogodbe (ki se po dogovoru z izbranim ponudnikom uskladi, ponudnik lahko predlaga določene ugodnosti oziroma poda svoje predloge za ureditev
pogodbenega razmerja),
14.3. Odlok o oglaševanju z graﬁčno prilogo odloka,
14.4. Ponudbo:
– podatki o ponudniku,
– predlagano višino mesečnega nadomestila za eno reklamno tablo,
– elemente za izračun nadomestila in
komunalne takse,
– tehnično rešitev reklamnih tabel,
– druge morebitne elemente ponudbe, ki
so lahko predmet usklajevanja pri sklepanju
pogodbe in za Mestno občino Murska
Sobota niso obvezni.
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14.5. izjave in potrdila iz točke 10, ki
morajo biti priložene ponudbi v originalu,
podpisane in žigosane.
15. Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo izpolnjeval in sprejemal razpisne
pogoje in katerega ponudba bo najvišje ocenjena. V primeru enake skupne ocene ima
prednost ponudnik z višje ponujenim nadomestilom.
Merila za ocenitev ponudb:
1. ponujeno mesečno nadomestilo za en
objekt: 50%,
2. kakovost reklamnih tabel oziroma plakatne površine: 20%,
3. način nameščanja reklamnih tabel oziroma menjave reklamnih sporočil: 10%,
4. predvideno povprečno število reklamnih tabel na mesec: 10%,
5. reference: 10%.
16. Javno odpiranje ponudb bo 27. 12.
2004 ob 12. uri v sejni sobi urada župana,
Kardoševa 2, 1.nadstropje.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 41403-1-04/2004
Ob-32131/04
Mestna občina Celje skladno z 8. členom
Statuta Mestne občine Celje (Ur. l. RS, št.
41/95, 77/96, 37/97, 59/98, 28/99, 117/00 in
108/01) ob uporabi Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
47/03 in 67/03) in Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o proračunu Mestne
občine Celje za leto 2004 ter Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2005
(Ur. l. RS, št. 88/04) objavlja
razpis
za subvencioniranje obrestne mere pri
dolgoročnih bančnih kreditih
1. Predmet razpisa: subvencioniranje
obrestne mere, plačane od 1. 12. 2003 do
1. 12. 2004 za dolgoročne bančne kredite,
ki so jih najela podjetja leta 2003 za izvedbo
materialne investicije.
Obrestna mera bančnega posojila je
lahko subvencionirana največ do višine 50%
obrestne mere, določene med banko in prosilcem.
2. Upravičenci:
– so podjetja; za podjetje po tem razpisu
se šteje mala in srednja gospodarska družba
in samostojni podjetnik posameznik skladno
z Uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 38/03),
– podjetja morajo imeti poslovni sedež v
občini,
– investicija mora biti realizirana v
občini,
– podjetje mora biti neodvisno,
– do sredstev niso upravičena podjetja,
ki:
· so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
· so v težavah in dobivajo državno
pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
· sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, transport, kmetijstvo in ribištvo.
Skupna višina vseh prejetih državnih
pomoči ne sme preseči določene višine
pomoči po pravilu »de minimis«.
Merila za izbor so navedena v razpisni
dokumentaciji.
Višina sredstev: sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje za
leto 2004 v višini 10 mio SIT.
Rok in način prijave na razpis: razpis je
odprt do 13. 12. 2004.
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Prijavo z dokazili, ki so navedena v razpisni dokumentaciji, je potrebno v zaprti
kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za
subvencioniranje obrestne mere« dostaviti
na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
ﬁnance in gospodarstvo – tajništvo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (upoštevale se
bodo oddane prijave v tajništvu Oddelka za
ﬁnance in gospodarstvo Mestne občine
Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje do 13. 12.
2004 do 14. ure). Na hrbtni strani kuverte
mora biti polni naziv in naslov prijavitelja.
Odpiranje prijav ni javno. Strokovna
komisija bo opravila odpiranje prijav 14. 12.
2004. Prepozno vložene prijave in pomanjkljivo izpolnjene prijave komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem brez
možnosti sodelovanja v ocenjevalnem
postopku.
Popolne vloge bo ocenjevala strokovna
komisija in jih bo obravnavala v celoti. Prednost imajo upravičenci, ki dobijo višjo oceno
na osnovi meril.
Prijavitelji bodo o rezultatih razpisa
obveščeni v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.
Brezplačno razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo pri Oddelku za
ﬁnance in gospodarstvo Mestne občine
Celje, Trg celjskih knezov 9, soba 101/III ali
97/III – tajništvo. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Celje,
www.celje.si rubrika Mestna občina – Javna
naročila in razpisi.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
dobijo samo pisno po pošti ali na elektronski
naslov milena.ceko.pungartnik@celje.si, s
pripisom »razpis za subvencioniranje obrestne mere«.
Mestna občina Celje
Ob-32179/04
Občina Jezersko na podlagi Odloka o
proračunu Občine Jezersko za leto 2004 in
9. in 10. člena Pravilnika za soﬁnanciranje
programov ohranjevanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 10/03) objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov ohranjanja
in razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Jezersko za leto 2004
1. Naročnik: Občina Jezersko.
2. Naslov naročnika: Zgornje Jezersko
65, 4206 Zgornje Jezersko, tel. 04/254-51-10,
telefaks 04/254-51-11, elektronski naslov:
obcina.jezersko@siol.net.
3. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je soﬁnanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Jezersko za leto 2004, in sicer za:
a) soﬁnanciranje spodbujanja pašnega
in kosnega izkoriščanja travne ruše na
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
b) soﬁnanciranje umetnega osemenjevanja živine,
c) soﬁnanciranje spodbujanja razvoja
čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
d) soﬁnanciranje ekološkega kmetovanja,
e) soﬁnanciranje preventivnih ukrepov
veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah,
f) soﬁnanciranje pregleda molznih strojev,
g) soﬁnanciranje izobraževanja v kmetijstvu (predavanja, seminarji, delavnice) in
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društvene dejavnosti na področju kmetijstva.
4. Pogoji in višina razpisanih sredstev
pomoči: pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za pridobitev sredstev iz naslova soﬁnanciranja programov ohranjanja in razvoja
kmetijstva in podeželja v Občini Jezersko so
navedeni v tem javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji. Zainteresirani vlagatelji lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva
objave javnega razpisa dalje na naslovu:
Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65,
4206 Zgornje Jezersko, v tajništvu občine,
pri Lidiji Nahtigal, v času uradnih ur. Višina
in pogoji za dodelitev pomoči:
a) soﬁnanciranje spodbujanja pašnega
in kosnega izkoriščanja travne ruše na
območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost s ciljem obdržati stalež živine,
poseljenost krajine in posredno, s preprečevanjem zaraščanja kmetijskih površin,
ohranjati izgled tradicionalne kulturne krajine:
višina razpisanih sredstev: 970.000 SIT
pogoji za pridobitev pomoči:
– opredelitev kmetije v gorsko-višinsko
območje ali v druga območja z omejenimi
dejavniki za kmetijsko dejavnost zaradi težjih pridelovalnih razmer,
– kmetija mora imeti najmanj 1 ha krmnih
površin: trajnega travinja in pašnikov,
– število živali na kmetiji mora biti najmanj 1,5 glava velike živine na kmetijo,
– obtežba obdelovalnih površin na kmetiji: v mejah 0,5-1,9 glava velike živine na
ha,
– krmne površine morajo biti v tekočem
letu najmanj enkrat pokošene ali popašene
(izjava),
– poraba na kmetiji pridelane krme za
lastne živali z možnostjo dokupa krme, pridelane na kmetijah,
– gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
(priloga) ali dobre kmetijske prakse
(izjava),
– da imajo poravnane vse davke ter
druge obvezne zakonske ter poslovne
obveznosti;
b) soﬁnanciranje umetnega osemenjevanja živine:
višina razpisanih sredstev: 200.000 SIT
pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– račun za opravljene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja,
– da imajo poravnane vse davke ter
druge obvezne zakonske ter poslovne
obveznosti;
c) soﬁnanciranje spodbujanja razvoja
čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel:
višina sredstev: 30.000 SIT
pogoji za pridobitev sredstev:
– izjava društva o članstvu,
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel;
d) soﬁnanciranje ekološkega kmetovanja:
višina sredstev: 200.000 SIT
pogoji za pridobitev pomoči:
– potrdilo o statusu kmeta,
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo
ekoloških kmetij,
– potrdilo o vplačilu stroškov kontrole
ekološke pridelave v tekočem letu,
– mnenje pristojne kmetijske svetovalne
službe,
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– da imajo poravnane vse davke ter
druge obvezne zakonske ter poslovne
obveznosti;
e) soﬁnanciranje preventivnih ukrepov
veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah (preventivni ukrepi pri živalih
za izboljšanje njihovega zdravja, dolgoživosti in kondicije s ciljem proizvodnje kakovostnega mleka in mesa na kmetijah):
višina sredstev: 50.000 SIT
pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za opravljene storitve preventivnih ukrepov pooblaščene veterinarske organizacije v tekočem letu, iz katerega mora biti
razvidna vrsta opravljene storitve,
– da imajo poravnane vse davke ter
druge obvezne zakonske ter poslovne
obveznosti;
f) soﬁnanciranje pregleda molznih strojev:
višina sredstev: 50.000 SIT
pogoji za pridobitev pomoči:
– račun za opravljeno storitev pooblaščene organizacije, servisa molznih strojev,
iz katerega mora biti razvidna vrsta opravljene storitve,
– da imajo poravnane vse davke ter
druge obvezne zakonske ter poslovne
obveznosti;
g) soﬁnanciranje izobraževanja v kmetijstvu (predavanja, seminarji, delavnice) in
društvene dejavnosti na področju kmetijstva:
višina sredstev: 300.000 SIT
pogoji za pridobitev sredstev:
– ﬁnančno ovrednoten program z ustreznimi dokazili; razvidna mora biti kotizacija
kmetov – če se je izvajalec za to odločil,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da opravljajo dejavnost na področju
kmetijstva,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo predloženih programov,
– da je predloženi program namenjen
vsem zainteresiranim uporabnikom,
– da imajo poravnane vse davke ter
druge obvezne zakonske ter poslovne
obveznosti.
5. Informacije: vse informacije lahko
zainteresirani upravičenci dobijo na naslovu:
Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 65,
4206 Zgornje Jezersko ali po telefonu
04/254-51-10, pri Lidiji Nahtigal v času uradnih ur.
6. Rok in način prijave: vloge, pripravljene v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in tega razpisa, morajo zainteresirani vlagatelji oddati v zaprtih ovojnicah na
naslov: Občina Jezersko, Zgornje Jezersko
65, 4206 Zgornje Jezersko, s pripisom: »ne
odpiraj – razpis kmetijstvo 2004«, najpozneje do 9. decembra 2004, do 14. ure.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog, ki ne
bo javno, bo potekalo 9. decembra 2004, ob
18. uri, v prostorih Občine Jezersko, Zgornje
Jezersko 65, 4206 Zgornje Jezersko. Prispele vloge bo pregledala in ocenila komisija imenovana s strani župana Občine
Jezersko. Prepozno prispele vloge se
zavrže, neutemeljene pa zavrne. V primeru
nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo
dokumentacijo bo komisija vložnike pozvala,
da v roku 8 dni od odpiranja dopolnijo vlogo.
V primeru, da vložnik vloge v postavljenem
roku ne bo dopolnil, se bo vloga zavrgla.
Prav tako se bodo zavrgle tudi vse vloge, ki
ne bodo vložene v pravilno opremljenih
ovojnicah.

7. Obveščanje o izidu razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje do 17. decembra 2004.
Občina Jezersko
Občina Postojna objavlja

Ob-32354/04

javni razpis
za oddajo proﬁtnih stanovanj v najem
I. Predmet razpisa:
A) dvoinpolsobno stanovanje v pritličju
stanovanjske hiše na naslovu Gregorčičev
drevored 15 v Postojni, v izmeri 64,42 m2.
II. Pogoji najema: stanovanje bo vseljivo
predvidoma po 15. 2. 2004 in se oddaja za
dobo enega leta z možnostjo podaljšanja
pogodbe. Varščina za najem znaša tri
mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno
pred vselitvijo. Varščina se po poteku najemnega razmerja najemniku vrne.
III. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec februar 2005 znaša
60.000 SIT. Najemnina je vezana na EURO
in se usklajuje na enak način kot neproﬁtne
najemnine.
IV. Druga določila: interesenti za najem
stanovanja morajo poleg podatkov o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale
stanovanje in višini ponujene mesečne najemnine, vlogi predložiti še potrdilo o izplačanih zadnjih treh bruto plačah zase in za vse
bodoče uporabnike.
V. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo
interesentov za najem stanovanja več, bodo
pri oddaji upoštevani kriteriji: višina ponujene najemnine, materialno stanje vlagatelja
in bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z
njim uporabljali stanovanje, stalno prebivališče na območju Občine Postojna.
VI. Oddaja vloge
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane
do vključno torka, 7. 12. 2004 do 11. ure na
naslov Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230
Postojna (razpis proﬁtna).
V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje
vloga za pravočasno, kolikor je oddana kot
priporočena dne 7. 12. 2004.
Za določitev seznama upravičencev bodo
upoštevane le popolne pisne vloge. Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa dopolni
v 5 dneh po ustnem ali pisnem obvestilu, sicer
se te vloge kot nepopolne ne obravnavajo.
Občina Postojna si pridržuje pravico, da
najemne pogodbe ne sklene z nobenim
ponudnikom.
Informacije dobite na tel. 728-07-31, kontaktna oseba Julija Kniﬁc.
Občina Postojna

Javne dražbe
Št. 96/04

Ob-32101/04
Popravek

V javni dražbi za prodajo nepremičnin,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 119/04,
str. 7584-7585, se popravi pri točki C besedilo in se pravilno glasi:
Zemljišče parc. št. 279/3, v izmeri 141 m2,
prip. v seznam 10 k.o. Celestrina, lasti
Mestne občine Maribor in predstavlja zaokrožitev lastnikove gradbene parcele.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Maribor
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Ob-31904/04
Občina Idrija, Mestni trg 1, na podlagi določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter
sklepa Občinskega sveta, objavlja
javno dražbo
za prodajo poslovnih prostorov
1. Prodajalec: Občina Idrija, Mestni trg 1,
Idrija, DŠ:2049723, mat. št.: 5880068.
2. Predmet javne dražbe:
a) poslovni prostor v izmeri 45,63 m2 v
pritličju poslovno stanovanjske hiše v Idriji,
Študentovska ul. št. 1, ki stoji na parc. št.:
1375 k.o. mesto Idrija, s pripadajočim deležem na skupnih delih stavbe, ki pa še ni
določen. Izklicna cena je 8,750.000 SIT,
b) poslovni prostor v kleti poslovno stanovanjske hiše v Idriji, Prelovčeva ul. št. 3,
v izmeri 41,20 m2, ki stoji na parc. št. 1371
k.o. mesto Idrija, s pripadajočim deležem na
skupnih delih stavbe, ki pa še ni določen,
izklicna cena je 830.000 SIT,
c) poslovni prostor v kleti poslovno stanovanjske hiše v Črnem vrhu 88, v izmeri
34,80 m2, ki stoji na parc. št. 165 k.o. Črni
vrh, izklicna cena 1,385.000 SIT.
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
sistemu
videno-kupljeno.
Predpisane
davčne obveznosti na promet nepremičnin
in stroške prepisa (notarja, takse, priprava
pogodbe, ipd.) plača kupec.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 delovnih dni po
opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe je
na ogled pri SGI, d.o.o., Kosovelova ul. št.
9, Idrija, tel. 05/374-33-33.
5. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na račun Občine Idrija
št.: 01236-0100014725. Položena kavcija
se všteva v kupnino. Plačilo celotne kupnine
v roku 8 dni od podpisa pogodbe je bistvena
sestavina pravnega posla.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne
cene na račun Občine Idrija št.:
01236-0100014725. Po opravljeni javni dražbi
se dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo,
kavcija vrne v roku 15 dni brez obresti.
8. Ogled nepremičnin je možen vsak
delovni dan od 12. do 16. ure.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji: Dražitelji morajo pred začetkom
javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, kolikor
tega potrdila ne more pridobiti na lastno
izjavo overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija),
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik.

Št.

126-127 / 26. 11. 2004 /

10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 6. 12. 2004 ob 15. uri v sejni sobi na
naslovu Občina Idrija, Mestni trg 1.
11. Ustavitev postopka: župan Občine
Idrije ali komisija s soglasjem župana lahko
ustavi postopek javne dražbe do sklenitve
pravnega posla, pri čemer povrne stroške
dražiteljem v višini izkazanih stroškov.
Občina Idrija
Ob-31972/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
74/98), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) ter
sklepa Občinskega sveta občine Vuzenica s
7. redne seje občinskega sveta z dne 24. 4.
2003, Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica, ki jo zastopa župan Miran
Kus, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
II. Predmet prodaje: predmet prodaje sta
naslednji nepremičnini:
A) Zemljišče, parcela št. 379/6, 408 m2,
k.o. Vuzenica, izklicna cena je 2,295.162,60
SIT + davek.
Izklicna cena zgoraj navedenega stavbnega zemljišča je določena v cenitvenem
poročilu sodno zapriseženega cenilca Marka
Črešnika z dne 31. 8. 2002.
Načini odplačevanja dosežene kupnine:
– v enkratnem znesku, 5 dni po podpisu
pogodbe,
– odplačilo kupnine do 30 mesečnih
obrokov. Kupec mora skleniti zavarovanje
kredita pri zavarovalnici. Plačana kavcija v
višini 10 % se bo upoštevala kot prvi obrok.
Višina mesečnih obrokov se bo mesečno
spreminjala gleda na rast evra.
Ponudniki so lahko pravne osebe s sedežem v Občini Vuzenica ter ﬁzične osebe –
samostojni podjetniki, ki imajo sedež v
Občini Vuzenica, kar pravne osebe dokazujejo z originalnim izpiskom iz sodnega registra iz katerega je razvidno, da ima sedež
na območju Občine Vuzenica, samostojni
podjetniki predložijo fotokopijo priglasitvenega lista. Ponudniki za to nepremičnino
prav tako predložijo potrdilo, da imajo plačane vse davke in prispevke. Potrdila se
pred začetkom javne dražbe predložijo
Komisiji za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Občine Vuzenica in so pogoj za sodelovanje na javni
dražbi.
B) Dvoinpolsobno stanovanje na Mladinski ulici 4c, št. 30, v velikosti 63,13 m2,
izklicna cena je 7,720.000 SIT + davek.
Izklicna cena zgoraj navedenega stanovanja je določena v cenitvenem poročilu
sodno zapriseženega cenilca Marka Črešnika z dne 6. 8. 2004.
Plačilo kupnine: v enkratnem znesku 5
dni po podpisu pogodbe.
Ponudniki mora pred začetkom javne
dražbe predložiti naslednje dokumente:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe (ne starejši od 30 dni) ali
priglasitveni list za samostojne podjetnike.
Kupci so lahko ﬁzične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali pravne osebe, ki
imajo sedež na območju Republike Slovenije,
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– potrdilo o vplačilu kavcije v višini 10 %
od izklicne cene, ter celotno številko računa
za vračilo kavcije neuspešnemu dražitelju,
– potrdilo o plačani davkih in prispevkih
za pravne osebe.
III. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Javna dražba za prodajo zgoraj navedenih nepremičnin bo 13. 12. 2004 ob 16.
uri v prostornih sejne sobe Občine Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Najnižji znesek
višanja je 50.000 SIT. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene
cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje,
da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana
trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega premoženja Občine
Vuzenica ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan, in kupca
pozove k podpisu pogodbe.
2. Vsak ponudnik mora pred začetkom
javne dražbe položiti kavcijo v višini 10 %
izklicne cene nepremičnine, ki jo draži. Plačana kavcija bo najugodnejšemu ponudniku
vračunana v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o plačani kavciji
v višini 10 % izklicne cene posamezne
nepremičnine se nakaže na transakcijski
račun
Občine
Vuzenica
št:.:
01341-0100011132, z navedbo »kavcija za
javno dražbo za prodajo nepremičnin (za
parcelo št. 379/6) ali (za stanovanje)«. Potrdilo mora ponudnik predložiti komisiji pred
začetkom javne dražbe.
3. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem
sklenjena v 3 dneh po javni dražbi. Plačilo
kupnine v roku določenem pod točko II. A in
B je bistvene sestavina pravnega posla.
4. Overitev pogodbe ter druge stroške v
zvezi z nakupom in prenosom lastništva
plača kupec.
5. Prodajalec si pridružuje pravico, da z
nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe
kljub uspeli javni dražbi.
6. Če dražitelj ne sklene pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
IV. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija in
dodatne informacije: Občina Vuzenica,
Občinska uprava, Mladinska ulica 1, 2367
Vuzenica (Sašo Verdnik, tel. 02/87-912-22,
v času uradnih ur).
Občina Vuzenica
Št. 40384/2004

Ob-32106/04

Javna dražba
za nakup stanovanja na Miklošičevi 1a v
Domžalah
Naziv in sedež organizatorja: Občina
Trzin, Mengeška 9, 1236 Trzin.
Opis predmeta prodaje: enosobno stanovanje št. 13 v izmeri 29 m2 v III. nadstropju
stanovanjskega bloka na Miklošičevi 1a v
Domžalah, stoječega na parceli 4022/3 v
k.o. Domžale.
Vrsta pravnega posla: prodaja.
Izklicna cena in znesek višanja: izklicna
cena znaša 8,300.000 SIT. Višanje bo
mogoče v zneskih po najmanj 10.000 SIT.
Davek na promet nepremičnin poravna
kupec. Kupec in prodajalec se lahko dogo-
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vorita za obračun DDV (sedma alinea
prvega odstavka 27. člena ter drugi in tretji
odstavek 27. člena ZDDV).
Način in rok plačila: kupec mora kupnino
poravnati v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.
Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena
sestavina pravnega posla. Občina Trzin bo
kupcu za poravnane pogodbene obveznosti
izstavila račun.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v sredo,
15. 12. 2004 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Trzin na Mengeški 22 v Trzinu.
Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 2,800.000 SIT. Kavcija mora biti vplačana na transakcijski račun
Občine Trzin št.: 01386-0100001846 s pripisom »za dražbo« do torka, 14. 12. 2004
do 13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim
ponudnikom vrnjena dan po izvedeni dražbi.
Vplačana kavcija bo pri izbranemu ponudniku poračunana pri plačilu kupnine.
Informacije: razpisno dokumentacijo
lahko vsi zainteresirani najemniki dobijo na
vložišču Občine Trzin in na spletnih straneh
Občine Trzin [http://www.obcina-trzin.si].
Dokumentacija je brezplačna. Ogled stanovanja bo možen po predhodnem dogovoru.
Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno
po predhodni prijavi, plačani kavciji in predloženi popolni dokumentaciji. Prijave, skupaj
z vso zahtevano in popolno dokumentacijo,
morajo prispeti na Občino Trzin, Mengeška
cesta 9, 1236 Trzin, s pripisom »za dražbo«
najkasneje do ponedeljka, 13. 12. 2004 do
13. ure. Za zahtevano in popolno dokumentacijo se štejejo dokazila o izpolnjevanju
naslednjih pogojev: da ima poplačane vse
davčne obveznosti, da je poravnal kavcijo za
sodelovanje na dražbi, da je paraﬁral kupoprodajno pogodbo. V primeru, da se dražbe
ne udeleži podpisnik pogodbe, se mora
oseba, ki ga bo na dražbi zastopala, izkazati
s pisnim pooblastilom, ki mu ga podpisnik
pogodbe izda posebej za ta namen, sicer
kandidat ne bo mogel sodelovati na dražbi.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve kupoprodajne
pogodbe, pri tem se dražiteljem povrnejo
izkazani stroški za prevzem dokumentacije.
Občina Trzin bo sklenila pogodbo s kupcem, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi
ponudil najvišjo kupnino.
Občina Trzin
Ob-32367/04
Nepremičnine Celje d.o.o., Trg Celjskih
knezov 8, Celje in Mestna Občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje, na podlagi 51.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 74/98), Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02), v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03) ter sklepom 5.
seje Mestnega sveta mestne občine Celje z
dne 22. 4. 2003, objavlja
prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb (pisna
dražba)
I. Predmet prodaje je:
1. poslovni prostor v stanovanjski stavbi
Milčinskega 11, Celje, v izmeri 260,40 m2.
Izklicna cena je 32,900.000 SIT;
2. poslovni prostor v poslovni stavbi Stanetova ulica 4, Celje, v izmeri 1.305,79 m2.
Izklicna cena je 225,000.000 SIT;
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3. samostojni objekt Drapšinova 5, Celje,
stavba v izmeri 575,90 m2 in zemljišče v
izmeri 4.601 m2. Izklicna cena je 82,728.000
SIT;
4. poslovni prostor v poslovno stanovanjski stavbi Gosposka 3, I. nadstropje, Celje,
v izmeri 70,56 m2. Izklicna cena je
11,413.661 SIT;
5. poslovni prostor na dvorišču poslovne
stavbe Gosposka 32, Celje, v izmeri 15,2
m2. Izklicna cena je 1,207.640 SIT;
6. poslovni prostor v poslovni stavbi
Kidričeva 6, Celje, v izmeri 331,25 m2.
Izklicna cena je 72,080.692 SIT;
7. poslovni prostor v stanovanjski stavbi
Brodarjeva 28, Celje, v izmeri 187,98 m2.
Izklicna cena je 24,954.132 SIT;
8. poslovni prostor v stanovanjski stavbi
Malgajeva 18, Celje, v izmeri 53,26 m2.
Izklicna cena je 9.733.265 SIT;
9. poslovna stavba in dvorišče Mariborska 60, Celje, poslovni prostor v izmeri
342,02 m2 in dvorišče v izmeri 296 m2.
Izklicna cena je 55,301.676 SIT;
10. poslovni prostor v stavbi Na Okopih
2, Celje, v izmeri 52,30 m2. Izklicna cena je
8,509.576 SIT;
11. poslovni prostor za skladišče v stavbi
Glavni trg 17, Celje, v izmeri 65,95 m2.
Izklicna cena je 8,266.590 SIT;
12. poslovni prostor v poslovno stanovanjski stavbi Glavni trg 17, Celje, v izmeri
42,27 m2. Izklicna cena je 7,085.310 SIT;
13. poslovni prostor v poslovni stavbi
Gosposka 3, Celje, v izmeri 142,65 m2.
Izklicna cena je 24,045.088 SIT;
14. poslovni prostor v poslovno stanovanjski stavbi Kocbekova 2-6, Celje, v izmeri
97,81 m2. Izklicna cena je 12,725.472 SIT;
15. poslovni prostor v stavbi Stanetova
16/a, Celje, v izmeri 41,9 m2. Izklicna cena
je 5,300.350 SIT;
16. poslovni prostor v stavbi Stanetova
16/a, Celje, v izmeri 59,6 m2. Izklicna cena
je 7,539.400 SIT;
17. poslovni prostor v stavbi Stanetova
16/a, Celje, v izmeri 58,3 m2. Izklicna cena
je 7,376.215 SIT;
18. poslovni prostor v poslovno stanovanjski stavbi Vrunčeva 4, Celje, v izmeri
37,47 m2. Izklicna cena je 3,851.916 SIT;
19. poslovni prostor v poslovno stanovanjski stavbi Zagata 4, Celje, v izmeri 69,57
m2. Izklicna cena je 13,058.613 SIT;
20. poslovni prostor v poslovno stanovanjski stavbi Gosposka 3, Celje, v izmeri
21,07 m2. Izklicna cena je 2,700.000 SIT;
21. poslovni prostor v poslovni stavbi
Glavni trg 11, Celje, v izmeri 86,07 m2.
Izklicna cena je 12,900.000 SIT;
22. poslovna stavba na naslovu Miklošičeva 10, Celje, v izmeri 249 m2 in dvorišče
v izmeri 186 m2. Izklicna cena je 100,000.000
SIT.
Nepremičnine pod točko 6, 9, 10, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20 in 21 so obremenjene z
najemnim razmerjem. Najemnik ima ob
izpolnjevanju pogojev dražbe predkupno
pravico, pri čemer se upoštevajo njihova
vlaganja v objekt, oziroma poslovne prostore. Z najemom je obremenjen tudi del
nepremičnine pod zap. št. 2, nepremičnina
pod zap. št. 22 je obremenjena z najemom
za dobo enega leta, najemnik pa nima predkupne pravice.
II. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo ﬁzične osebe, ki
so državljani Republike Slovenije in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o
državljanstvu za ﬁzično osebo, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra s katerim
pravna oseba izkaže sedež v Republiki Sloveniji in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi je
potrebno priložiti tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih. V primeru, ko je ponudnik
najemnik kateregakoli poslovnega prostora ali
stanovanja, last Mestne občine Celje ali
Nepremičnine Celje d.o.o., mora ponudbi priložiti dokazilo o plačanih obveznostih iz
naslova najemnega razmerja.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno, ali osebno vročiti na naslov: Nepremičnine Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8,
Celje, v zapečateni kuverti z oznako:
»Ponudba za nakup nepremičnin na naslovu
(naslov poslovnega prostora, za katerega se
daje ponudba)«.
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
13. 12. 2004 do 9. ure. Vsak ponudnik mora
pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe
položiti varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun Nepremičnine
Celje, d.o.o., št. 24300-8004305631 z
navedbo »varščina za javno dražbo«. Plačana varščina bo izbranim ponudnikom vračunana v ceno, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 5 dneh po izbiri ponudnikov.
Javno odpiranje pisnih ponudb bo 14. 12.
2004 ob 10. uri v prostorih Nepremičnine
Celje, d.o.o., Trg celjskih knezov 8, Celje.
Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim
ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek
do sklenitve pravnega posla ustavi.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi
najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki
ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.
Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 8 dni od sklenitve pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
Davek na promet z nepremičninami,
stroške cenitve, sestave in overitve pogodb
ter druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastništva plača kupec.
Vse druge informacije lahko dobijo zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
03/42-65-120, faks 03/42-65-134, kontaktna
oseba Andrej Urankar. Ogled nepremičnin je
mogoč po dogovoru.
Nepremičnine Celje, d.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Št. 331/2004
Ob-31905/04
Svet Vrtca Galjevica, Galjevica 35, 1000
Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa 53. člen Zakona o organizaciji in
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ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja ZOFVIUPB 3 (Ur. l. RS, št. 115/04), in sicer:
– da izpolnjuje zakonske pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju,
– naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit.
Mandat ravnatelja traja 5 let. Začetek
dela predvidoma 1. 2. 2005.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah in vizijo razvoja vrtca v mandatnem obdobju pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Vrtec Galjevica, Galjevica 35, 1000 Ljubljana, s pripisom Za razpis.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v
zakonitem roku.
Vrtec Galjevica
Št. 185/2004
Ob-31906/04
Svet Vrtca Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10,
1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno
mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, ki
jih določa 53. člen Zakona o organizaciji in
ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja ZOFVIUBP 3 (Ur. l. RS, št. 115/03), in sicer:
– da izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali
svetovalnega delavca,
– 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit.
Mandat ravnatelja traja 5 let. Začetek
dela predvidoma 1. 2. 2005.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah in vizijo razvoja vrtca v mandatnem obdobju pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Vrtec Vrhovci, Vrhovci
cesta XIX/10, 1000 Ljubljana, s pripisom Za
razpis.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v
zakonitem roku.
Vrtec Vrhovci
Št. 182-73/04
Ob-31907/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 in 2/04), Ministrstvo za kulturo, Arhiv
Republike Slovenije, objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
referent – za arhivsko gradivo v
Oddelku za gradivo uprave po letu 1945.
1. Kraj opravljanja dela: Zvezdarska ulica
1, 1127 Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
referent – za arhivsko gradivo.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu referent III, referent II in referent I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu referent
III.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– srednja družboslovna smer,
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
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– opravljen strokovni izpit iz arhivske
dejavnosti,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– znanje tujega jezika.
6. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti
pisni vlogi:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije,
– 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.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz arhivske dejavnosti in
strokovnega upravnega izpita pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedena izpita opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev in s kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo na naslov: RS, Ministrstvo
za kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1127 Ljubljana, v zaprti ovojnici z
oznako »javni natečaj«. Rok za prijavo je 8
dni od dneva objave javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 01/241-42-24 pri
Jolandi Fon.
Ministrstvo za kulturo,
Arhiv Republike Slovenije
Ob-31908/04
Svet Centra RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana, Ob železnici 16, v skladu s
15. in 16. členom statuta razpisuje delovno
mesto
direktorja Centra.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki:
– ima najmanj visoko izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju strokovnega in poklicnega izobraževanja,
– izkazuje sposobnost za vodenje Centra,
– obvlada najmanj en tuj jezik.
Kandidat mora v postopku razpisa predložiti strateške usmeritve za delovanje Centra ter dobiti za imenovanje soglasje ustanovitelja in soustanoviteljev Centra (Vlade RS
ter Gospodarske in Obrtne zbornice Slovenije). Kandidat bo imenovan za štiri leta.
Prijave s podatki o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Centra RS za poklicno
izobraževanje, Ob železnici 16, Ljubljana, z
oznako »za razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh po roku za zbiranje prijav.
Center RS
za poklicno izobraževanje
Ob-31909/04
Občina Jesenice v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec na oddelku za družbene
dejavnosti in splošne zadeve,
ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec
II in I.
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Javni/a uslužbenec/ka, ki bo izbran/a, bo
opravljal/a naloge v nazivu svetovalec II.
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg zgoraj navedenih pogojev in splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
1. biti morajo državljani Republike Slovenije,
2. aktivno morajo obvladati uradni jezik,
3. obvladati morajo osnovne računalniške programe,
4. 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,
5. ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebnega dokumenta, na katerem je slika,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem
izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo dokazil o opravljenih oblikah
izobraževanja s področja poznavanja računalniških programov oziroma izjavo prijavljenega kandidata o izpolnjevanju pogojev z
opisom poznavanja računalniških programov.
Kandidat/ka, ki bo izbran/a, bo moral/a
predložiti še dokazila iz 4. in 5 točke. Potrdilo pod 4. točko izda Ministrstvo za pravosodje, pod 5. točko pa krajevno pristojno
sodišče.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati/ke:
– ki imajo delovne izkušnje in znanje s
področja vodenja postopkov pri investicijah
ter planiranja in nadzora nad sredstvi proračuna,
– ki izkažejo boljše poznavanje področne
zakonodaje,
– ki so strokovno uveljavljeni na navedenem delovnem področju.
Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo
na podlagi predloženih dokumentov in razgovora s kandidati/kami.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega
izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
zahtevano dokumentacijo v roku 8 dni od
objave na naslov: Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas,
ostalim kandidatom pa bo izdan sklep o
neizbiri. Izbrani kandidat bo opravljal delo s
polnim delovnim časom na sedežu Občine
Jesenice, C. železarjev 6.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Slavka Brelih, direktorica
občinske
uprave,
po
tel.
04/58-69-232(231).
Občina Jesenice
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Št. 191/2004
Ob-31934/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
objavlja Upravna enota Grosuplje javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor v Upravni enoti Grosuplje, ki se
lahko opravlja v nazivih svetovalec III, II
ali I.
Pogoji: najmanj visoka strokovna izobrazba upravne, družboslovne, gradbene ali
arhitekturne smeri, 8 mesecev delovnih
izkušenj, državni izpit iz javne uprave, strokovni izpit iz upravnega postopka, trimesečno poskusno delo.
Poleg posebnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, ter
pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (kolikor ga ima, sicer bo
moral izbrani kandidat izpit opraviti v roku
enega leta po sklenitvi delovnega razmerja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše od
3 mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami v državni upravi,
opravljenem državnim izpitom iz javne
uprave oziroma strokovnim izpitom skladno
z Zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih
in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe
delavcev v državni upravi in pravosodju (Ur.
l. SRS, št. 35/85 – p.b.) ter opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom
sklenjeno za nedoločen čas in s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji
Kolodvorska c. 2, Grosuplje.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/78-10-910 – ga. Urbas, ali 01/78-10-945
– ga. Pajer.
Pisne vloge z dokazili posredujete v roku
15 dni na naslov: Upravna enota Grosuplje,
Kolodvorska c. 2, 1290 Grosuplje oziroma
na elektronski naslov: ue.grosuplje@gov.si.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh
po opravljeni izbiri.
Upravna enota Grosuplje
Št. 191/2004
Ob-31936/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in
2/04) objavlja Upravna enota Grosuplje javni
natečaj za uradniško delovno mesto
referent v Oddelku za upravno notranje zadeve in kmetijstvo v Upravni enoti
Grosuplje, ki se lahko opravlja v nazivih
referent III, II ali I.
Pogoji: najmanj srednja strokovna izobrazba družboslovne, splošne, upravnoadministrativne ali ekonomske smeri, 3 leta
in 6 mesecev delovnih izkušenj, strokovni
upravni izpit, strokovni izpit iz upravnega
postopka, preizkus s področja osebnih stanj
in matičnih knjig ter dvomesečno poskusno
delo.
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Poleg posebnih pogojev mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, ter
pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Pisni vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (kolikor ga ima, sicer bo
moral izbrani kandidat izpit opraviti v roku
enega leta po sklenitvi delovnega razmerja),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ni starejše od
3 mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od 3 mesecev.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami v državni upravi,
opravljenim strokovnim upravnim izpitom
oziroma strokovnim izpitom skladno z Zakonom o pripravništvu, strokovnih izpitih in
izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju (Ur. l.
SRS, št. 35/85 – p.b.), opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka ter preizkusom s področja osebnih stanj in matičnih knjig. Delovno razmerje bo z izbranim
kandidatom sklenjeno za nedoločen čas in
s polnim delovnim časom. Delo se opravlja
na lokaciji Kolodvorska c. 2, Grosuplje.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/78-10-910 – ga. Urbas, ali 01/78-10-945
– ga. Pajer.
Pisne vloge z dokazili posredujete v roku
15 dni na naslov: Upravna enota Grosuplje,
Kolodvorska c. 2, 1290 Grosuplje oziroma
na elektronski naslov: ue.grosuplje@gov.si.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh
po opravljeni izbiri.
Upravna enota Grosuplje
Su 010111/2004
Ob-31949/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
Okrožno sodišče v Kranju objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pravosodni sodelavec (vodja vpisnika).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: pravosodni sodelavec II
in pravosodni sodelavec I. Izbrani kandidat
bo naloge izvrševal v nazivu pravosodni
sodelavec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja (V.) izobrazba upravno administrativne ali druge družboslovne smeri,
– strokovni upravni izpit in izpit iz Sodnega reda,
– najmanj 6 let in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Posebni pogoj:
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih:
– državljanstvo RS,
– 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 morajo kandidati predložiti
naslednja dokazila:
– dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdil o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz Sodnega reda,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v
Kranju, Zoisova 2, Kranj.
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim
poskusnim delom.
V naziv se lahko imenuje tudi posameznik, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz Sodnega reda, pod
pogojem, da oba izpita opravi najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednice, Zoisova 2, Kranj, z
oznako »javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti na tel.
04/271-12-38, pri vodji skupne kadrovske
službe Okrožnega sodišča v Kranju.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 404/2004
Ob-31951/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Nova Gorica, objavlja v skladu z 58. členom
in drugim odstavkom 70. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) javni
natečaj za delovno mesto:
pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave v Službi
za skupne zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih s
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo –
univerzitetni diplomirani pravnik;
– 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;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega
lista,
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– fotokopijo diplome,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v ovojnici z označbo »javni natečaj« na
naslov: Upravna enota Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v
roku 8 dni od dne te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določena čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel: 05/33-06-121.
Upravna enota Nova Gorica
Št. 021-1/2004 1506
Ob-31952/04
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
objavlja načelnik Upravne enote Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah, javni natečaj za uradniško delovno
mesto
svetovalec v Upravni enoti Šmarje pri
Jelšah,
za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in s 5-mesečnim poskusnim delom.
Naloge na prostem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih: svetovalec III, II
in I.
Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj
za visoko strokovno izobrazbo oziroma 6
mesecev za univerzitetno izobrazbo ali specializacijo,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno
mesto navedeni izpit opravili najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z delovnimi izkušnjami na upravnem področju in področju ravnanja z dokumentarnim
gradivom.
Pisno vlogo in dokazila o izpolnjevanju
splošnih in posebnih pogojev, razen pogoja,
da zoper kandidata ni bil uveden kazenski
postopek, ki se bo predložil v primeru izbire,
morajo kandidati/ke predložiti pisno na zgor-

Št.

126-127 / 26. 11. 2004 /

nji naslov v roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja v zaprti ovojnici, z označbo:
Javni natečaj – svetovalec. Vloge, ki ne
bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Delo se bo opravljalo v Upravni enoti
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite pri Angeli
Brenčič na tel. 03/817-17-19.
Upravna enota Šmarje pri Jelšah
Št. 198/04
Ob-31953/04
Svet Vrtca Kolezija, Rezijanska 22, 1000
Ljubljana razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidati/ke morajo za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje,
skladno z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo), ter imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno
vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predviden začetek dela bo 20. 2. 2005
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela zavoda
za mandatno obdobje pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Vrtca Kolezija, Rezijanska 22, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli/e v zakonitem roku.
Vrtec Kolezija
Št. 122-20/2004
Ob-31968/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje,
prostor in energijo na podlagi 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
gradbeni inšpektor (1 delovno mesto v
Ljubljani). Delo na uradniškem delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivih inšpektor
III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s
področja graditve objektov za kandidate z
univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih izkušenj s področja graditve objektov
za kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu za inšpektorja,
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– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Za delovno mesto kandidirajo lahko tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih
izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravijo ustrezen
manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek. Natečajna komisija bo v
izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi
podane vloge, dokazil in ustnega razgovora.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi na naslov: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje, prostor in energijo, Služba za
organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije dobite na tel. 01/420-44-84.
Inšpektorat RS za okolje,
prostor in energijo
Št. 111-122/04-0515
Ob-31975/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-123/04-0515
Ob-31978/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 180-20/2004-1
Ob-31982/04
Ministrstvo za gospodarstvo Agencija
Republike Slovenije za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije Ljubljana,
Kotnikova 28, objavlja javni natečaj za
naslednje prosto delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za pospeševanje internacionalizacije:
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Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec I ali II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in osem mesecev delovnih izkušenj (oziroma 8 mesecev za univerzitetno izobrazbo).
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
razmerja ter drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat-ka
ima),
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti in o tem, da zoper njega ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Nepopolne in prepozne vloge v
izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
Izbrani kandidat/ka bo moral/a predložiti
tudi:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5 v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel 01/478-36-59.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo
Agencija Republike Slovenije za
gospodarsko promocijo Slovenije
in tuje investicije
Ob-32116/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 in
2/04) objavlja Občina Rogatec, Ceste 11,
Rogatec, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca – vodjo pravne
službe.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I in višji svetovalec
II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec II.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo RS,
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– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– 8 let delovnih izkušenj oziroma najmanj
5 let in 4 mesece delovnih izkušenj, če ima
kandidat univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno
mesto navedeni izpit opravili najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z delovnimi izkušnjami v lokalni samoupravi.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno
sodišče),
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili, navedeni v šesti in sedmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Občine
Rogatec, Ceste 11.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov Občina
Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, s pripisom »javni natečaj – višji svetovalec«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 8 dni po opravljeni izbiri. Informacije o
izvedbi javnega natečaja dobite pri Pavlu
Strajnu, tel. 03/812-10-16.
Občina Rogatec
Št. 020-08-01-88/04
Ob-32134/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
pripravnika/ce v Direktoratu za okolje,
v Sektorju za politiko okolja, za čas usposabljanja za uradniško delovno mesto svetovalca II in sicer za čas usposabljanja za
opravo državnega izpita iz javne uprave.

Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba biološke smeri;
– znanje angleškega jezika.
Z izbranim kandidatom/ko bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas v trajanju
10 mesecev s polnim delovnim časom za
čas oprave državnega izpita iz javne uprave.
Kandidat/ka bo delo opravljal na sedežu
Ministrstva za okolje, prostor in energijo,
Ljubljana.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o doseženi izobrazbi;
– pisna izjava o izpolnjevanju pogoja
nekaznovanosti ter dejstva, da zoper kandidata/ke 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 (s pripisom: Kadrovska služba, za
javni natečaj, pripravnik) ali na elektronski
naslov suzana.rudez@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave v elektronski obliki 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
Št. 2473/04
Ob-32135/04
Svet Kmetijsko gozdarskega zavoda
Novo mesto na podlagi 15. člena Sklepa o
ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda
Novo mesto ter 29. in 30. člena Statuta
Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto
ponovno objavlja javni razpis za delovno
mesto
direktorja Kmetijsko gozdarskega
zavoda Novo mesto.
Kandidat mora poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjevati še naslednje
pogoje:
1. ima visokošolsko izobrazbo naravoslovne, ekonomske ali pravne smeri,
2. ima najmanj 10 let delovnih izkušenj,
od tega 5 let na vodstvenih delih,
3. ima ustrezne organizacijske sposobnosti in upravljavske izkušnje,
4. je sposoben s svojim znanjem, razgledanostjo in izkušnjami prispevati k razvoju zavoda in dejavnosti.
Kandidat mora v svoji kandidaturi priložiti
pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev;
poleg potrebnih dokazil in življenjepis mora
kandidat predložiti tudi razvojni program
zavoda za mandatno obdobje.
Izbrani kandidat bo imenovan za direktorja za 4-letno mandatno obdobje.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele do 6. 12. 2004 na naslov: Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko
gozdarski zavod Novo mesto, Šmihelska
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cesta 14, 8000 Novo mesto. Prijave morajo
biti predložene v zaprti ovojnici s pripisom
»Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja
Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo
mesto«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Kmetijsko gozdarskega zavoda
Novo mesto
Št. 111-02-88-91/2004-01-924 Ob-32150/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostih uradniških
delovnih mest v Davčni upravi RS:
1. na Davčnem uradu Brežice, Izpostava
Krško, Šoferska ulica 1, 8270 Krško:
vodja izpostave – višji svetovalec.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III ali višji svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv,
ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom.
2. na Davčnem uradu Celje, Ljubljanska
1a, 3000 Celje:
višji svetovalec v oddelku za pravne
naloge.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II ali
višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
3. na Davčnem uradu Koper, Ferrarska
30, 6000 Koper:
davčni kontrolor v referatu za samostojne podjetnike.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali višji
kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– višja raven znanja jezika narodne
skupnosti.
4. na Davčnem uradu Maribor, Izpostava
Maribor, Cafova ulica 7, 2000 Maribor:
davčni kontrolor v referatu za kontrolo, odmero in obračun davkov in drugih dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji kontrolor III, višji kontrolor II ali višji
kontrolor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
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– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom lahko izbrani kandidat
opravi naknadno.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln
delovni čas s predvidenim 4-mesečnim
poskusnim delom za delovno mesto pod št.
1 ter 2-mesečnim poskusnim delom za delovni mesti pod št. 3 in 4.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov:
– pod št. 1: DURS, DU Brežice, Cesta
prvih borcev 39a, 8250 Brežice,
– pod št. 2: DURS, DU Celje, Ljubljanska
1a, 3000 Celje,
– pod št. 2: DURS, DU Koper, Ferrarska
30, 6000 Koper,
– pod št. 6: DURS, DU MB, Izpostava
Maribor, Cafova ulica 7, 2000 Maribor.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Marija Kožar, tel.
07/462-01-51,
– pod št. 2: Staša Jančič, tel.
03/423-61-72,
– pod št. 3: Lorijana Koljenšič, tel.
05/610-8041,
– pod št. 4: Helena Falež, tel.
02/235-20-02.
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 856-11/04
Ob-32163/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), generalna direktorica Veterinarske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Veterinarski upravi RS v Notranji veterinarski inšpekciji, Območni urad Ljubljana.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetni izobrazbo
veterinarske smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
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– 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/ke 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/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik/ca za določen čas 10 mesecev v prostorih Veterinarske uprave Republike Slovenije, Notranja veterinarska
inšpekcija, Območni urad Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z
dokazili na naslov: Veterinarska uprava
Republike Slovenije, p.p. 2639, 1001 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva objave.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu/i kandidatu/ki, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim/o
kandidatom/ko
sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas 10
mesecev s polnim delovnim časom.
Informacije dobite na telefonski številki
01/300-13-23 (Tina Kump).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 180-23/2004-1
Ob-32164/04
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za naslednje prosto delovno mesto:
podsekretar/podsekretarka v Notranjerevizijski službi.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu sekretar/ka ali podsekretar/ka.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske
smeri,
– 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika,
– revizija.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal/a na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati/ke
z večletnimi delovnimi izkušnjami v revizijski
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dejavnosti in pridobljenim certiﬁkatom revizijske stroke ter aktivnim znanjem angleškega jezika ali
z večletnimi delovnimi izkušnjami v revizijski dejavnosti, ki so vpisani v program
izobraževanja revizijske stroke ter aktivnim
znanjem angleškega jezika.
Kandidati/ke morajo vlogi priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– certiﬁkat iz revizijske stroke (če ga kandidat/ka ima),
– dokazila o strokovnem izpopolnjevanju
ali vpisu v program izobraževanja (če jih
kandidat/ka ima),
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave (če ga kandidat-ka
ima),
– pisno izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti in o tem, da zoper njega ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Nepopolne in prepozne vloge v
izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
Pogoje, ki dajejo kandidatom prednost
pri izboru, bo posebna natečajna komisija
presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc ali na podlagi razgovora s
kandidati.
Izbrani kandidat/ka bo moral/a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 15 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel 01/478-36-16.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 112-29/2004/1-0023048 Ob-32173/04
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, na podlagi 56. člena in
prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02 – ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 22/04) objavlja prosto delovno
mesto:
višji letalski nadzornik – višji svetovalec v oddelku za plovnost, certiﬁciranje in register zrakoplovov (delovno
mesto šifra 19).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji letalski nadzornik – višji svetovalec III, višji letalski nadzornik – višji svetovalec II ali višji letalski nadzornik – višji svetovalec I. Javni uslužbenec na tem delovnem
mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu
višji letalski nadzornik – višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
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– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba strojne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– znanje dela z računalnikom;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit s področja letalstva;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v skladu z 39. členom
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet,
Upravi RS za civilno letalstvo (št.:
0110-3/2004/1-0023041 z dne 9. 9. 2004 in
nadaljnje spremembe in dopolnitve), omenjeni izpit opravili v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita s področja letalstva, lahko
kandidirajo pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najkasneje v roku dveh let od razporeditve na delovno mesto, kar je prav tako
določeno v 39. členu Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
Ministrstvu za promet, Upravi RS za civilno
letalstvo.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila, ki dokazuje višjo
raven znanja angleškega jezika;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja letalstva;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v osmi in deveti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani

kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
in poznavanjem dela na področju letalstva
in z dovoljenjem letalskega inženirja tehnične priprave.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Uprave
RS za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19/a,
Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj
URSCL, ne odpiraj – sklic na številko
112-29/2004/1-0023048«. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni Marija Gregorič,
URSCL, tel. 01/473-46-70 in Nataša Bešter,
MZP, tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo
Št. 112-30/2004/1-0023048 Ob-32174/04
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, na podlagi 56. člena in
prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02 – ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 22/04) objavlja prosto delovno
mesto:
svetovalec v sektorju za letališča,
vzletišča in ovire (delovno mesto šifra
39)
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Javni uslužbenec na tem delovnem mestu
bo javne naloge izvrševal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
prometne ali ekonomske smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
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– osnovna raven znanja angleškega
jezika;
– znanje dela z računalnikom;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v skladu z 39. členom
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet,
Upravi RS za civilno letalstvo (št.:
0110-3/2004/1-0023041 z dne 9. 9. 2004 in
nadaljnje spremembe in dopolnitve), omenjeni izpit opravili v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
in poznavanjem dela na področju registra
letališč.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Uprave
RS za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19/a,
Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj
URSCL, ne odpiraj – sklic na številko
112-30/2004/1-002304«. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
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objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni Marija Gregorič,
URSCL, tel. 01/473-46-70 in Nataša Bešter,
MZP, tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo
Št. 112-31/2004/1-0023048 Ob-32175/04
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, na podlagi 56. člena in
prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
110/02 – ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22.
členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 22/04) objavlja prosto delovno
mesto:
višji referent v sektorju za varnost in
letalske standarde (delovno mesto šifra
46).
Delovno mesto višji referent je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji referent III, višji referent II ali višji referent I. Javni uslužbenec na tem delovnem
mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu
višji referent III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega
jezika;
– znanje dela z računalnikom;
– strokovni upravni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v skladu z 39. členom
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet,
Upravi RS za civilno letalstvo (št.:
0110-3/2004/1-0023041 z dne 9. 9. 2004 in
nadaljnje spremembe in dopolnitve), omenjeni izpit opravili v roku enega leta od razporeditve na delovno mesto.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
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– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
in poznavanjem dela na področju obdelave
in vodenja evidenc potnih nalogov v državni
upravi.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Uprave
RS za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19/a,
Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535
Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj
URSCL, ne odpiraj – sklic na številko
112-31/2004/1-0023048«. Če je prijava
poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja sta odgovorni Marija Gregorič,
URSCL, tel. 01/473-46-70 in Nataša Bešter,
MZP, tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo
Št. 124-72/2004
Ob-32182/04
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),
načelnik Upravne enote Celje objavlja javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v Upravni enoti Celje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni/ne diplomirani/ne pravniki/ce ali diplomirani/ne upravni/ne organizatorji/ke;
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– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/ne
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/ke 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/ne 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/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik/ca za določen čas 10 mesecev na
delovnem mestu pripravnik-svetovalec –
izven sistemizacije, v prostorih Upravne
enote Celje, Trg celjskih knezov 9, v Celju.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, in sicer v roku 8
dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od objave pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 60 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od dneva
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Petra Ponikvar Cokan,
zaposlena v Upravni enoti Celje, tel.
03/426-54-14.
Upravna enota Celje
Št. 701-7/2004-1-10001
Ob-32184/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike
Slovenije, Ljubljana, Parmova 33, razpisuje
prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Delo na teh delovnih mestih bodo uradniki
izvrševali v nazivu svetovalec II. Nazivi, v
katerih se lahko opravlja delo na teh delovnih
mestih, so: svetovalec II in I.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv oziroma od sklenitve delovnega razmerja. Poleg
navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi
s področja delovnega prava in drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih. Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo na 8
mesecev v primeru, da kandidat/ka ima uni-
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verzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oziroma magisterijem.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi 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 kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (če ga kandidat ima).
Izbrani kandidati bodo sklenili delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bodo opravljali na Tržnem
inšpektoratu Republike Slovenije v Ljubljani.
Poskusno delo traja šest mesecev.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o
izpolnjevanju pogojev v osmih dneh po objavi
na naslov: Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana oziroma na elektronski naslov: gp.tirs@gov.si.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 01/280-87-16 ali
01/280-87-48.
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Št. 111-124/04-0515
Ob-32366/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena v zvezi z petim
odstavkom 13. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Ur. l. RS, št. 14/03):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi, in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega tožilca, določene v
četrtem odstavku 15. člena Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-32379/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije, Mali trg 6, 1000 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za naslednje prosto delovno
mesto:
1. svetovalec/ka (Sektor za oceno tveganja in monitoring).
Pogoji:
– zahtevana izobrazba: najmanj visoka
strokovna naravoslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Prednost bodo imeli kandidati/ke, ki imajo
dodatno znanje s področja ekotoksikologije
ali izkušnje na področju ekotoksikoloških raziskovanj. Izkušnje naj kandidati/ke opišejo v
vlogi oziroma življenjepisu.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za določen čas do

vrnitve javne uslužbenke s študija v tujini s
polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Ministrstva za zdravje, Urada
Republike Slovenije za kemikalije, Mali trg 6,
Ljubljana.
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka.
Kandidat/ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan/ka Republike Slovenije ter da ni
bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga
mora opraviti v najkrajšem možnem času od
nastopa dela. Poleg navedenih pogojev mora
kandidat/ka izpolnjevati še splošne pogoje,
določene z Zakonom o javnih uslužbencih.
Kandidate vabimo, da pisne prijave, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«,
s kratkim življenjepisom in zahtevanimi
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana
oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne
informacije dobite po tel. 478-60-26. Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh po
odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Ob-32380/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za naslednje prosto delovno
mesto:
1. vodja službe (Služba za odnose z
javnostmi in protokol).
Pogoji:
– zahtevana izobrazba: univerzitetna ali
visoka strokovna s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
podsekretar/ka. Delo na delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih podsekretar/ka in v
nazivu sekretar/ka.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šest mesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/a na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana.
Dokazila, ki jih kandidat/ka mora predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o delovnih izkušnjah,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga
kandidat/ka ima).
Kandidat/ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan/ka Republike Slovenije ter da ni
bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, in da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
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Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih mora kandidat/ka izpolnjevati še splošne pogoje, določene z Zakonom o javnih uslužbencih.
Kandidate vabimo, da pisne prijave, v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za delovno mesto pošljejo
v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne
informacije dobite po tel. 478-60-26. Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh po
odločitvi.
Ministrstvo za zdravje

Druge objave
Ob-31970/04
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstvenoizobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Ur. l. RS, št. 63/01, 78/01
in 59/03) Ad futura razpisuje
štipendije za podiplomski študij
na College of Europe za študijsko leto
2005/2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje največ
osmih slovenskih državljanov, ki bodo v šolskem letu 2005/2006 sprejeti na enoletni
podiplomski študij na College of Europe,
Brugge (Belgija) ali Natolin (Poljska) za
naslednje pograme:
– evropsko pravo,
– ekonomija,
– politologija in administrativne vede,
– interdisciplinarni študij.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
se vpisujejo na program evropsko pravo ali
ekonomijo.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) je star največ 30 let ob roku za prijavo
31. 1. 2005,
c) ima univerzitetno diplomo, pridobljeno
v Republiki Sloveniji, ali nostriﬁcirano tujo
diplomo ustrezne smeri,
d) aktivno znanje francoskega in angleškega jezika,
e) bo v študijskem letu 2005/2006 sprejet
na podiplomski študij na College of
Europe.
3. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjeno in podpisano prijavnico ter
naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o zaključeni univerzitetni izobrazbi oziroma izjavo kandidata, da bo zaključil univerzitetni študij ali pridobil nostriﬁcirano tujo diplomo najkasneje v mesecu
juniju 2005,
– potrdilo o doseženih ocenah vseh letnikov univerzitetnega študija,
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– dokazili o aktivnem znanju angleškega
in francoskega jezika na ravni, ki jo zahteva
College of Europe,
– življenjepis (v francoskem ali angleškem jeziku),
– motivacijsko pismo (v francoskem ali
angleškem jeziku), dolgo največ eno stran,
– fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja,
– priporočili (dve kopiji) dveh univerzitetnih profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata (v francoskem
ali angleškem jeziku),
– soglasje kandidata s katerim dovoli Ad
futuri, da posreduje kopijo prijave na razpis
(brez prilog) Službi Vlade RS za evropske
zadeve,
– izjava kandidata o drugih virih štipendiranja.
4. Ocenjevanje prijav: prijave vseh kandidatov bodo pregledane in ugotovljeno bo,
ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Če bo iz prijave kandidata ali iz priloženih dokazil razvidno, da kandidat razpisnih pogojev ne
izpolnjuje, bo njegova vloga zavrnjena. Z
vsemi kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo opravljen selekcijski razgovor, ki ga bo opravila komisija, sestavljena
iz predstavnikov College of Europe, Službe
Vlade RS za evropske zadeve in fundacije
Ad futura. Komisija bo ocenjevala študijske
in izvenštudijske uspehe kandidata, znanje
francoskega in angleškega jezika, motiviranost in kandidatovo poznavanje EU in njenih
institucij. Osem kandidatov, ki bodo v izbirnem postopku sprejeti na College of Europe,
bo prejelo štipendije fundacije Ad futura.
5. Pogodbene obveznosti: upravičenci
do štipendije se bodo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bodo sklenili s fundacijo Ad
futura, obvezali, da bodo po uspešno zaključenem študiju sklenili delovno razmerje z
državnim organom v Republiki Sloveniji, kjer
morajo biti zaposleni najmanj tri leta.
6. Obseg štipendije: štipendija vključuje
stroške šolnine, nastanitve, prehrane in žepnino. Znesek štipendije je določen v EUR in
je v okviru tega razpisa enak za vse štipendiste. Štipendija za šolnino, nastanitev in
prehrano bo nakazana neposredno College
of Europe na podlagi izdanega računa. Štipendija za žepnino bo nakazana štipendistu
na njegov račun, odprt pri eni izmed komercialnih bank v Republiki Sloveniji, v enkratnem znesku v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
izplačila.
7. Rok in način oddaje prijav: kandidati
pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 11.
razpis). Kopijo popolne prijave pošljejo na
Admission Ofﬁce of the College of Europe,
Dijver 11, B-8000 Brugge, Belgium. Rok za
zbiranje prijav prične teči naslednji dan po
objavi tega razpisa ter traja do izteka
zadnjega dne roka, ki je 31. januar 2005.
College of Europe bo upošteval samo prijave kandidatov, ki bodo poslane na oba
navedena naslova.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
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– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
8. Dostopnost dokumentacije: prijavnica
in ostala razpisna dokumentacija je na voljo
na spletni strani oziroma na sedežu Ad
future v času uradnih ur od ponedeljka do
petka od 12. do 15. ure. Dodatne informacije
so na voljo v času uradnih ur osebno, po
telefonu in po elektronski pošti.
Ad futura, javni sklad
Ob-32103/04
Javni poziv
za vpis oziroma obnovitev vpisa v
seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj
Obrtna zbornica Slovenije na podlagi
42.c člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS št. 39/00, 102/00 in 2/04) poziva člane
OZS, da se vpišejo v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj za izvajanje javnih
naročil; tiste izvajalce, ki so se vpisali v seznam v preteklem obdobju pa poziva, da po
preteku enega leta od datuma vpisa obnovijo svoj vpis v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj.
Na podlagi 42.c člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1) je Obrtna zbornica Slovenije pooblaščena za vodenje seznama zainteresiranih izvajalcev gradenj za izvajanje
javnih naročil. Med gradnje po določilih
ZJN-1 spadajo: splošna dela na področju
stavb in nizkih gradenj ter rušenje, gradnja
objektov ter delov objektov, nizke gradnje,
inštalacije pri gradnjah in zaključna gradbena dela.
V vlogi za vpis v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj predlagatelj navede
naslednje podatke:
– ﬁrmo in sedež,
– ime, priimek ter naslov zastopnika oziroma pooblaščenca,
– matično in davčno številko.
Vlogi morajo biti priložena pisna dokazila
o izpolnjevanju pogojev za vpis, in sicer:
1. potrdilo pristojnega organa o registraciji predlagatelja pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež. Za domače pravne subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih družb izpisek iz sodnega registra, za
samostojne podjetnike posameznike pa
kopija vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov (original ali overjena
kopija).
2. potrdilo, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. Izpisek iz sodne evidence se v RS
pridobi na Okrožnem sodišču (original ali
overjena kopija).
3. potrdilo, da predlagatelj ni vpisan v
kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen ter, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem. V RS
navedeno potrdilo predstavlja izpisek iz
kazenske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje (original ali overjena
kopija).
4. dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti in sicer kopijo obrtnega dovoljenja ali sklepa o vpisu v obrtni
register iz katerega je razvidno, da opravlja
dejavnost gradbeništva, v skladu z določili
Obrtnega zakona in Uredbo o določitvi obrt-
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nih dejavnosti in mojstrskih nazivov ter obrti
podobnih dejavnosti (pridobi Obrtna zbornica Slovenije iz obrtnega registra).
5. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu
zagotovljeno sodelovanje najmanj ene
osebe, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega
vodjo del po Zakonu o graditvi objektov. Prijavi se priloži kopija pogodbe o zaposlitvi ali
podjemno pogodbo in dokazila o vpisu te
osebe v seznam pooblaščenih inženirjev pri
Inženirski zbornici Slovenije oziroma kopijo
spričevala o končanem šolanju in kopijo
potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
6. dokazilo o plačilu nadomestila stroškov postopka.
Pisne vloge na internem obrazcu ZJN-2,
obrazci so na razpolago na Obrtni zbornici
Slovenije in na območnih obrtnih zbornicah,
predlagatelji skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo priporočeno s povratnico na naslov: Obrtna zbornica Slovenije,
Javna pooblastila, Celovška 71, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj«.
Predlagatelj, samostojni podjetnik, vloži
vlogo sam ali po zastopniku oziroma poob-
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laščencu, pravna oseba pa po zastopniku
vpisanem v sodni register ali po pooblaščeni
osebi.
Vlogi mora biti priloženo tudi potrdilo o
plačilu nadomestila za stroške postopka
vpisa v seznam in vodenja seznama zainteresiranih izvajalcev gradenj nadomestilo v
letu 2004 znaša 9.700 SIT. Znesek se plača
na transakcijski račun: št. 25100-9704715134,
Probanka d.d., PE Ljubljana, sklic
760406-0002.
V seznam se lahko vpišejo tudi izvajalci
iz tujine, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, v
kolikor ima Republika Slovenija z državo v
kateri imajo sedež, sklenjen poseben sporazum.
Potrdilo o vpisu v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj bo predlagateljem zahtevkov, ki bodo predložili popolne vloge in izpolnjevali pogoje posredovano v roku 30 dni od
vložitve popolnega zahtevka. Potrdila veljajo
eno leto od datuma vpisa v seznam.
Dodatne informacije ter naročila obrazcev za vpis: Obrtna zbornica Slovenije,
Javna pooblastila, Celovška 71, Ljubljana;
tel.
01/583-05-32,
e-pošta:
valerija.grah@ozs.si.

OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE
Javna pooblastila
Celovška 71
1000 Ljubljana

Datum:

VLOGA ZA VPIS V SEZNAM ZAINTERESIRANIH IZVAJALCEV GRADENJ

Predlagatelj:

(ﬁrma in sedež)

Matična številka:
Davčna številka:
ki ga zastopa:

(priimek in ime, naslov oziroma sedež)
Podpis in žig:

Priloge k vlogi:
1. potrdilo pristojnega organa o registraciji predlagatelja pri pristojnem organu države, v
kateri ima sedež. Za domače pravne subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih družb,
izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike posameznike pa kopija vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov (original ali overjena kopija);
2. potrdilo, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
Izpisek iz sodne evidence se v RS pridobi na Okrožnem sodišču (original ali overjena
kopija).
3. potrdilo, da predlagatelj ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen ter, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem V RS navedeno potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje (original ali
overjena kopija);
4. dokazilo o tem, da ima predlagatelj s pogodbo o zaposlitvi ali podjemno pogodbo zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po
Zakonu o graditvi objektov. Prijavi se priloži kopija pogodbe o zaposlitvi ali podjemno
pogodbo in dokazila o vpisu te osebe v seznam pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije oziroma spričevala o končanem šolanju in potrdila o opravljenem strokovnem
izpitu;
5. dokazilo o plačilu nadomestila stroškov postopka.
Obrtna zbornica Slovenije

Št. 58-2140/04

Ob-32107/04

Javni poziv
za vpis oziroma obnovitev vpisa v
seznam zainteresiranih izvajalcev
gradenj
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, na podlagi
42.c člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04) poziva člane
GZS, da se vpišejo v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj za izvajanje javnih
naročil; tiste izvajalce, ki so se vpisali v seznam v preteklem obdobju pa poziva, da po
preteku enega leta od datuma vpisa obnovijo svoj vpis v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj.
Na podlagi 42.c člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1) je Gospodarska zbornica
Slovenije pooblaščena za vodenje seznama
zainteresiranih izvajalcev gradenj za izvajanje javnih naročil. Med gradnje po določilih
ZJN-1 spadajo: splošna dela na področju
stavb in nizkih gradenj ter rušenje, gradnja
objektov ter delov objektov, nizke gradnje,
inštalacije pri gradnjah in zaključna gradbena dela.
Vloge za vpis v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj dajo vlagatelj na obrazcu
ZJN-1, ki je v prilogi tega javnega poziva, in
navedejo naslednje podatke:
– ﬁrmo in sedež;
– ime in priimek zastopnika oziroma
pooblaščenca;
– matično in davčno številko.
Vlogi morajo biti priložena pisna dokazila
(stara največ 30 dni) o izpolnjevanju pogojev za vpis, in sicer:
1. Potrdilo pristojnega organa o registraciji predlagatelja za dejavnost gradbeništva (F 45 po SKD) pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež. Za domače pravne subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih družb izpisek iz sodnega registra,
za samostojne podjetnike posameznike pa
kopija vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov (original ali overjena
kopija).
2. Potrdilo, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. Izpisek iz sodne evidence se v RS
pridobi na Okrožnem sodišču (original ali
overjena kopija).
3. Potrdilo, da predlagatelj ni vpisan v
kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen ter, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem. V RS
navedeno potrdilo predstavlja izpisek iz
kazenske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje (original ali overjena
kopija).
4. Dokazilo o tem, da ima predlagatelj s
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu
zagotovljeno sodelovanje najmanj ene
osebe, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega
vodjo del po 77. ali 230. členu Zakona o
graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02). Prijavi se priloži overjena kopija pogodbe o
zaposlitvi ali pogodbe o delu ter dokazila o
vpisu te osebe v seznam pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije oziroma overjeni kopiji spričevala o končanem
šolanju in potrdila o opravljenem strokovnem izpitu. Prijavi se priloži tudi seznam
drugih oseb pooblaščenih inženirjev, vpisa-
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nih v seznam pri IZS, in seznam drugih
oseb, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje del
po ZGO, zaposlenih pri vlagatelju.
5. Dokazilo o plačilu nadomestila stroškov postopka.
Pisne vloge na obrazcu ZJN 1 (na razpolago je na spletni strani www.gzs.si) vlagatelji skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo priporočeno s povratnico na
naslov: Gospodarska zbornica Slovenije,
Združenje za gradbeništvo in IGM, Dimičeva
13, 1504 Ljubljana, s pripisom: »za seznam
zainteresiranih izvajalcev gradenj«.
Vlogi mora biti priloženo tudi potrdilo o
plačilu nadomestila za stroške postopka
vpisa v seznam in vodenja seznama zainteresiranih izvajalcev gradenj v višini 9.600
SIT. Znesek se plača na T.R. GZS, Dimi-
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čeva 13, 1504 Ljubljana, pri NLB št.
02924-0017841495, sklic na št. 2140-350mat. št. podjetja.
Vloge za vpis v seznam lahko dajo tudi
tuje pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane
pogoje, kolikor ima Republika Slovenija z
državo, v kateri imajo sedež, sklenjen poseben sporazum.
Potrdilo o vpisu v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj bo predlagateljem zahtevkov, ki bodo predložili popolne vloge in izpolnjevali pogoje, posredovano v roku 15 dni
od vložitve popolnega zahtevka. Potrdila
veljajo eno leto od datuma vpisa v seznam.
Informacije o vpisu v seznam daje GZSZdruženje za gradbeništvo in IGM, Dimičeva
13, 1504 Ljubljana, tel. 01/589-82-42 ali na
e-mail: zgigm@gzs.si.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za gradbeništvo in IGM
Dimičeva 13
1504 Ljubljana

Obrazec ZJN 1

VLOGA ZA VPIS V SEZNAM ZAINTERESIRANIH IZVAJALCEV GRADENJ
ZA JAVNA NAROČILA
Predlagatelj:

(ﬁrma in sedež)

Matična številka:
Davčna številka:
ki ga zastopa:

Datum

(priimek in ime)

Podpis in žig:

Priloge k vlogi (stare največ 30 dni):
1. Potrdilo pristojnega organa o registraciji predlagatelja za dejavnost gradbeništva (F 45 po
SKD) pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež. Za domače pravne subjekte je potrdilo
v primeru gospodarskih družb izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike posameznike pa kopija vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov.
2. Potrdilo, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Izpisek
iz sodne evidence se v RS pridobi na Okrožnem sodišču (original ali overjena kopija).
3. Potrdilo, da predlagatelj ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
ter, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem. V RS navedeno potrdilo predstavlja
izpisek iz kazenske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje (original ali overjena
kopija).
4. Dokazilo o tem, da ima predlagatelj s pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu zagotovljeno
sodelovanje najmanj ene osebe, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po 77. ali 230.
členu Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 110/02). Prijavi se priloži overjena kopija
pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu ter dokazila o vpisu te osebe v seznam pooblaščenih
inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije oziroma overjeni kopiji spričevala o končanem šolanju in potrdila o opravljenem strokovnem izpitu. Prijavi se priloži tudi seznam drugih oseb
pooblaščenih inženirjev, vpisanih v seznam pri IZS, in seznam drugih oseb, ki izpolnjujejo
pogoje za vodenje del po ZGO, zaposlenih pri vlagatelju.
Gospodarska zbornica Slovenije

Št. 3/04
Ob-32165/04
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi s 67. členom statuta Odvetniške
zbornice Slovenije objavljamo priložena
obvestila:

Odvetnik Ivan Šalinovič iz Ljubljane, preseli sedež odvetniške pisarne na naslov: Kotnikova 32, 1000 Ljubljana;
Odvetnik Miloš Janša z Bleda, preseli
sedež odvetniške pisarne na naslov: Gorenjska cesta 16, 4240 Radovljica;
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Odvetnik Uroš Leben iz Ljubljane, z dnem
2. 11. 2004, preseli sedež odvetniške pisarne
na naslov: Likozarjeva 6, 1000 Ljubljana;
Odvetnik Boris Damjan iz Ljubljane, preseli sedež odvetniške pisarne na naslov:
Likozarjeva 6, 1000 Ljubljana;
Odvetnica Carmen Dobnik iz Ljubljane, z
dnem 2. 11. 2004 preseli sedež odvetniške
pisarne na naslov: Likozarjeva 6, 1000 Ljubljana;
Odvetnik Andrej Slivnik iz Ljubljane, preseli sedež odvetniške pisarne na naslov:
Cigaletova 7, 1000 Ljubljana;
Odvetnica Anita Hiti iz Ljubljane, z dnem
22. 11. 2004 preseli sedež odvetniške pisarne
na naslov: Kraška ulica 6, 6210 Sežana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 65/04
Ob-32102/04
Na podlagi 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Ur. l. RS, št. 79/04)
rektorica Univerze na Primorskem s sedežem na Titovem trgu 4, 6000 Koper, objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za člana
Upravnega odbora Univerze na
Primorskem
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem,
Ur. l. RS, št. 79 z dne 19. 7. 2004, v drugem
odstavku 4. člena določa, da predstavnika
delodajalcev v Upravnem odboru Univerze na
Primorskem univerza določi prek javnega
poziva v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije,
Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje
delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem v 4. členu med drugim določa, da je
Upravni odbor univerze organ upravljanja in
ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja;
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz
vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko
dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni
delavci in visokošolski sodelavci) in enega
predstavnika drugih delavcev;
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
2. Upravičeni predlagatelji so:
a) Gospodarska zbornica Slovenije,
b) Obrtna zbornica Slovenije,
c) Združenje delodajalcev Slovenije,
d) Združenje delodajalcev OGISTTA (preimenovano v Združenje obrtnih dejavnosti
Slovenije),
e) Združenje managerjev Slovenije in
f) Vlada Republike Slovenije.
3. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije predlagatelja. Za
posameznega kandidata mora predlagatelj
predložiti naslednje podatke: ime in priimek,
dan, mesec, leto in kraj rojstva, stopnjo izobrazbe, naziv organizacije, na kateri je zaposlen, delo, ki ga opravlja, stalno prebivališče,
izjavo predlaganega kandidata, da pristaja
na kandidaturo in kratko utemeljitev predloga.
4. Predloge s podatki iz prejšnjih točk
posredujte na naslov: Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, s pripisom
»javni poziv za člana UO UP«.
5. Predloge za javni poziv je potrebno
posredovati do vključno 6. 12. 2004.
Univerza na Primorskem
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Ob-31911/04
Srednja poklicna in strokovna šola Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj na
podlagi sklepa Sveta šole Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole Kranj, z dne 21. 6.
2004, objavlja
javno vabilo
k odkupu po metodi javne ponudbe
I. Predmet prodaje so:
Čevljarski stroji in oprema na podlagi
cenilnega poročila št. 6529/04 z dne 1. 7.
2004, ki ga je izdelal sodni cenilec Bruno
Ličen.
II. Izklicna cena: 6,478.600 SIT.
III. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu:
Sodeluje lahko pravna ali ﬁzična oseba, ki
bo na Srednjo poklicno in strokovno šolo
Kranj, Cesta Staneta Žagarja 33, predložila
naslednjo dokumentacijo:
– pisno ponudbo, ki vsebuje podatke o
kupcu (naslov kupca, zastopnik, davčna številka., matična številka, EMŠO).
– potrdilo o nakazilu varščine v višini
650.000 SIT na račun 01100-6030698583,
sklic 00-0400,
– podpisan vzorec prodajne pogodbe,
– pisno izjavo, da pravna oseba ali samostojni podjetnik oziroma ﬁzična oseba v celoti
soglaša s pogoji javnega razpisa in osnutkom
pogodbe.
IV. Kriteriji za izbiro ponudnika: prednost
pri prodaji imajo kupci, ki bodo ponudili odkup
vseh premičnin skupaj po čim višji ceni.
V. Rok in način oddaje ponudbe: ponudniki morajo ponudbe dostaviti na Srednjo
poklicno in strokovno šolo Kranj, Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj do dne 10. 12.
2004 do 12. ure.
VI. Pogodba o prodaji se sklene v roku 30
dni po zaključku odpiranja ponudb. Uspelemu
ponudniku se kavcija všteva v kupnino, neuspelemu ponudniku pa se brezobrestno vrne
v roku 10 dni po sklepu o izbiri najugodnejšega ponudnika.
VII. V primeru prodaje premičnin bo kupnino za premičnine izbrani ponudnik poravnal
na račun št. 01 100-6030698583 Srednje
poklicne in strokovne šole Kranj v roku 8 dni
po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
VIII. V primeru prodaje premičnin stroške
pripadajočih davščin plača kupec.
IX. Natančnejše podatke o prodaji premičnin ter ostale informacije so na voljo na
naslovu Srednja poklicna in strokovna šola
Kranj, Cesta Staneta Žagarja 33, 4000 Kranj,
tel. 04/204-15-74, kontaktna oseba Barbara
Oman.
X. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
program prodaje, osnutek pogodbe in cenilno
poročilo, lahko pravne in ﬁzične osebe, ki
želijo sodelovati na javnem razpisu, dvignejo
na naslovu: Srednja poklicna in strokovna
šola Kranj, Cesta Staneta Žagarja 33, 4000
Kranj.
Srednja poklicna in strokovna šola Kranj
Št. 2221/2004
Ob-32161/04
Na podlagi 27., 42. in 127. člena Statuta
Mestne občine Koper (Uradne objave, št.
40/00, 30/01 in 29/03), Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03), Pravilnika o načinu, pogojih in
postopkih prodaje poslovnih prostorov, stavb
in drugih delov stavb (Uradne objave, št.
6/02), ter na podlagi sklepa Občinskega sveta
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mestne občine Koper na seji dne 10. 7. 2003,
dne 8. 4. 2004 in dne 13. 5. 2004, Župan
Mestne občine Koper razpisuje
poziv k javnemu zbiranju ponudb
za prodajo poslovnih prostorov, ki so v
lasti Mestne občine Koper – V. sklop
1. Koper, Bazoviška ulica št. 21, v izmeri
94,65 m2, ki leži na parceli št. 222 in delno
223 k.o. Koper, za katerega se ureja lastništvo, za izklicno ceno 19,686.212,91 SIT,
obstoječa namembnost gostinska dejavnost
točenja pijač in napitkov s pomožnim skladiščnim prostorom v:
– Kopru, Bazoviška ulica št. 15, v izmeri
24,25 m2, ki leži na parceli št. 216, k.o. Koper,
za izklicno ceno 3,846.967,28 SIT;
2. Koper, Bazoviška ulica št. 17, v izmeri
35,60 m2, ki leži na parceli št. 217, k.o. Koper,
za izklicno ceno 5,316.514,31 SIT;
3. Koper, Budičinova ulica št. 8, v izmeri
42,98 m2, ki leži na parceli št. 790/1, k.o.
Koper, za izklicno ceno 7,501.469,84 SIT, ki
zajema investicijska vlaganja najemnika,
obstoječa namembnost pisarniška dejavnost;
4. Koper, Carpacciov trg št. 4, v izmeri
37 m2, ki leži na parceli št. 832, k.o. Koper, za
izklicno ceno 7,064.604,59 SIT, obstoječa
namembnost storitvena dejavnost fotografskega ateljeja;
5. Koper, Dapontejeva reber št. 3, v izmeri
24,18 m2, ki leži na parceli št. 1188, k.o.
Koper, za izklicno ceno 5,786.267,15 SIT, ki
ne zajema investicijskih vlaganj najemnika,
obstoječa namembnost gostinska dejavnost;
6. Koper, Gallusova ulica 6, v izmeri
28,69 m2, ki leži na parceli št. 662, k.o. Koper,
za izklicno ceno 6,948.393,13 SIT, obstoječa
namembnost fotografski atelje;
7. Koper, Garibaldijeva ulica št. 5, v izmeri
33 m2, ki leži na parceli št. 704/2, k.o. Koper,
za izklicno ceno 8,711.978,57 SIT, obstoječa
namembnost storitvena dejavnost frizerskih
salonov;
8. Koper, Garibaldijeva ulica št. 20, v
izmeri 20,08 m2, ki leži na parceli 743, k.o.
Koper, za izklicno ceno 3,042.732,74 SIT,
namembnost skladiščenja;
9. Koper, Gramscijev trg 3, v izmeri
38,54 m2, ki leži na parceli št. 411 in 412, k.o.
Koper, za izklicno ceno 8,096.510,29 SIT,
obstoječa namembnost skladišča;
10. Koper, Gregorčičeva ulica št. 6, v
izmeri 49,05 m2, ki leži na parceli št. 1168,
k.o. Koper, za izklicno ceno 9,348.298,96 SIT,
obstoječa namembnost fotografski atelje;
11. Koper, Kettejeva ulica 4, vhod iz Budičinove ulice št. 3a, v izmeri 26,86 m2, ki leži
na parceli št. 784, k.o. Koper, za izklicno ceno
6,918.535,01 SIT, ki zajema investicijska vlaganja najemnika, obstoječa namembnost storitvena dejavnost šiviljstvo;
12. Koper, Kosovelov trg 5D, v izmeri
27,37 m2, ki leži na parceli št. 1292, k.o.
Koper, za izklicno ceno 5,042.987,95 SIT, ki
zajema investicijska vlaganja najemnika,
obstoječa namembnost pisarniška dejavnost;
13. Koper, Kozlovičeva ulica št. 21, v
izmeri 79,88 m2, ki leži na parceli št. 229/9,
k.o. Semedela, za izklicno ceno 20,656.795,13
SIT; obstoječa namembnost trgovinska dejavnost;
14. Koper, Marušičeva ulica št. 2, v izmeri
37,78 m2, ki leži na parceli št. 632/1, k.o.
Koper, za izklicno ceno 10,326.025,33 SIT, ki
zajema investicijska vlaganja najemnika,
obstoječa namembnost pomožni prostor
gostinskega lokala;

15. Koper, Pobeška cesta št. 24 (Palača
Panajatopolus), v izmeri 551,99 m2, ki leži na
parceli št. 774/2, k.o. Bertoki, vložek št. 1780
v izmeri 602 m2 do celote in funkcionalno
zemljišče k temu objektu na parcelah št.
774/1, 774/3 in 774/4, vložek št. 880 k.o. Bertoki, v skupni izmeri 8.082 m2 do deleža
168/0, za izklicno ceno 151,569.520,64 SIT;
objekt je namenjen za poslovne namene;
16. Koper, Repičeva ulica št. 1/I. in II.
nad., v izmeri 147,96 m2, ki leži na parceli št.
1111, k.o. Koper, za izklicno ceno
21,198.567,16 SIT, obstoječa namembnost
pisarniška dejavnost (neusposobljen);
17. Koper, Repičeva ulica št. 6, v izmeri
240,88 m2, ki leži na parceli št. 1097, k.o.
Koper, za izklicno ceno 50,048.142,49 SIT, ki
zajema investicijska vlaganja najemnika,
obstoječa namembnost pisarniška dejavnost;
18. Koper, Soška ulica št. 5, v izmeri
29,42 m2, ki leži na parceli št. 1221/1, k.o.
Koper, za izklicno ceno 4,636.624,62 SIT,
obstoječa namembnost skladišče;
19. Koper, Soška ulica št. 7, v izmeri
37,62 m2, ki leži na parceli 1222, k.o. Koper,
za izklicno ceno 6,683.150,23 SIT, obstoječa
namembnost trgovine z neživili;
20. Koper, Srebrničeva ulica št. 1, v izmeri
29,98 m2, ki leži na parceli št. 387/19, k.o.
Semedela, za izklicno ceno 6,614.862,68 SIT,
obstoječa namembnost storitvene dejavnosti
– čevljarstvo;
21. Koper, Srebrničeva 10, v izmeri
12,90 m2, ki leži na parceli št. 410/1, k.o.
Semedela, za izklicno ceno 2,563.824,42 SIT,
obstoječa namembnost skladišče;
22. Koper, Staničev trg št. 14, v izmeri
36,75 m2, ki leži na parceli 945, k.o. Koper, za
izklicno ceno 7,484.575,62 SIT, ki zajema
investicijska vlaganja najemnika, obstoječa
namembnost storitvena dejavnost – brušenje
nožev;
23. Koper, Staničev trg št. 17a, v izmeri
11,17 m2, na parceli št. 953/1, k.o. Koper, za
izklicno ceno 2,407.632,21 SIT, obstoječa
namembnost skladišče;
24. Koper, Staničev trg št. 19, v izmeri
45,19 m2, na parceli št. 956, k.o. Koper, za
izklicno ceno 9,491.914,70 SIT; obstoječa
namembnost storitvena dejavnost – zlatarna;
25. Koper, Stritarjeva ulica št. 3, v izmeri
54,79 m2, ki leži na parceli št. 380/9, k.o.
Semedela, za izklicno ceno 4,981.673,26 SIT,
obstoječa namembnost storitvene dejavnosti;
26. Koper, Tomšičeva ulica št. 6, v izmeri
31,24 m2, ki leži na parceli št. 390, k.o. Semedela, za izklicno ceno 7,821.214,79 SIT,
obstoječa namembnost fotografski atelje;
27. Koper, Tomšičeva ulica št. 6, v izmeri
35,50 m2, ki leži na parceli št. 390, k.o. Semedela, za izklicno ceno 6,184.481,92 SIT,
obstoječa namembnost skladišče;
28. Koper, Triglavska ulica št. 3, v izmeri
39,15 m2, ki leži na parceli št. 716/1, k.o.
Koper, za izklicno ceno 11,188.583,67 SIT, ki
zajema investicijska vlaganja najemnika,
obstoječa namembnost pisarniška in storitvena dejavnost frizerskih salonov;
29. Koper, Ulica Agrarne reforme št. 6, v
izmeri 86,25 m2, ki leži na parceli št. 1123/2,
k.o. Koper, za izklicno ceno 19,782.516,70
SIT, obstoječa namembnost storitvena dejavnost – knjigoveznica;
30. Koper, Ulica Agrarne reforme št. 15, v
skupni izmeri 76,20 m2, ki leži na parceli št.
665/1,2 in 666, k.o. Koper, za izklicno ceno
12,696.768,27 SIT, ki zajema investicijska
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vlaganja najemnika, obstoječa namembnost
storitvena dejavnost s skladiščem;
31. Koper, Ulica Agrarne reforme št. 30, v
izmeri 39,16 m2, ki leži na parceli št. 1166,
k.o. Koper, za izklicno ceno 6,661.143,11 SIT,
obstoječa namembnost slaščičarska delavnica;
32. Koper, Ulica Osvobodilne fronte št. 2,
v izmeri 46,20 m2, ki leži na parceli št. 688,
k.o. Koper, za izklicno ceno 9,306.713,28 SIT,
obstoječo namembnost storitvena dejavnost
frizerskih salonov;
33. Koper, Ulica Stare pošte št. 2, v izmeri
46,85 m2, ki leži na parceli št. 624, k.o. Koper,
za izklicno ceno 7,737.151,60 SIT, obstoječa
namembnost delavnica in pisarniška dejavnosti;
34. Koper, Ulica pri Velikih vratih 12, v
izmeri 28,57 m2, ki leži na parceli 1071, k.o.
Koper, za izklicno ceno 4,087.906,50 SIT,
obstoječa namembnost skladišča;
35. Koper, Vanganelska c. št. 55e, v izmeri
16,84 m2, ki leži na parceli št. 6310/22, k.o.
Semedela, za izklicno ceno 5,924.650,48 SIT,
obstoječa namembnost trgovine z živili –
ribarnica;
36. Koper, Vanganelska c. št. 55e, v izmeri
29,44 m2, ki leži na parceli št. 6310/22, k.o.
Semedela, za izklicno ceno 8,287.443,36 SIT,
obstoječa namembnost storitvena dejavnost
frizerskih salonov;
37. Koper, Vojkovo nabr. št. 5, v izmeri
35,46 m2, ki leži na parceli št. 1222, k.o.
Koper, za izklicno ceno 7,126.617,94 SIT,
obstoječa namembnost trgovinska dejavnost
z neživili;
38. Koper, Vojkovo nabr. št. 27, v skupni
izmeri 82,50 m2, ki leži na parceli št. 493/1,
501/1 in 510/4, k.o. Koper, za izklicno ceno
30,869.670,60 SIT, ki zajema investicijska
vlaganja najemnika, obstoječa namembnost
zdravstvena dejavnost;
39. Koper, Vojkovo nabr. št. 35, v izmeri
87 m2, ki leži na parceli št. 432/2, k.o. Koper,
za izklicno ceno 18,256.645,39 SIT, neusposobljen poslovni prostor;
40. Koper, Vojkovo nabr. št. 37, v izmeri
35,82 m2, ki leži na parceli št. 425/2, k.o.
Koper, za izklicno ceno 9,550.834,09 SIT,
obstoječa namembnost storitvena dejavnost
frizerskih salonov;
41. Koper, Volaričeva št. 1, v izmeri
59,83 m2, ki leži na parceli št. 665/1,2 in 666,
k.o. Koper, za izklicno ceno 14,898.741,59
SIT, ki zajema investicijska vlaganja najemnika, obstoječa namembnost gostinska dejavnost s pomožnim skladiščnim prostorom v:
– Kopru, Ulica Agrarne reforme št. 11, v
izmeri 40,37 m2, ki leži na parceli št. 670, k.o.
Koper, za izklicno ceno 7,737.137,90 SIT;
42. Koper, Volaričeva 2, v izmeri stavbišče
94 m2 in dvorišče 28 m2 ter obsega pritličje,
nadstropje in mansardo v skupni izmeri
197,66 m2, ki leži na parceli št. 668/1, vložek
1184, k.o. Koper, za izklicno ceno
39,421.669,83 SIT;
43. Koper, Župančičeva ulica št. 16, v
izmeri 30,05 m2, ki leži na parceli št. 872/2,
k.o. Koper, za izklicno ceno 6,545.139,35 SIT,
obstoječa namembnost pisarniška dejavnost;
44. Koper, Župančičeva ulica št. 33, v
izmeri 17,40 m2, ki leži na parceli št. 977, k.o.
Koper, za izklicno ceno 3,102.630,30 SIT,
obstoječa namembnost obrtno storitvena
dejavnost – čevljarstvo;
45. Koper, Župančičeva ulica št. 35, v
izmeri 17,91 m2, ki leži na parceli št. 982, k.o.
Koper, za izklicno ceno 3,350.928,04 SIT,
obstoječa namembnost storitvena dejavnost
frizerskih salonov;
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46. Hrvatini št. 64, v izmeri 97,86 m2, ki
leži na parceli št. 185, k.o. Hribi, za izklicno
ceno 10,891.392,04 SIT, obstoječa namembnost skladišče;
47. Spodnje Škoﬁje št. 53, v izmeri
19,21 m2, ki leži na parceli št. 498/28, k.o.
Škoﬁje, za izklicno ceno 2,137.283,37 SIT,
obstoječa namembnost skladiščni prostor;
48. Spodnje Škoﬁje 69, v izmeri 10,89 m2,
ki leži na parceli št. 222, k.o. Škoﬁje, za
izklicno ceno 1,529.151,37 SIT, obstoječa
namembnost skladišče;
49. Spodnje Škoﬁje št. 182, v skupni
izmeri 209,15 m2, ki leži na parceli št. 1669/1,
k.o. Škoﬁje, za izklicno ceno 50,721.332,68
SIT, obstoječa namembnost pisarniške in
pekarniške dejavnosti;
50. Spodnje Škoﬁje št. 182, v izmeri
58,95 m2, ki leži na parceli št. 198/1, k.o. Škoﬁje, za izklicno ceno 14,114.938,62 SIT,
obstoječa namembnost specializirane trgovine z neživili;
51. Spodnje Škoﬁje št. 182, v izmeri
41,14 m2, ki leži na parceli 198/1, k.o. Škoﬁje,
z izklicno ceno 10,959.641,65 SIT, obstoječa
namembnost menjalnice;
52. Spodnje Škoﬁje št. 182, v izmeri
55,94 m2, ki leži na parceli št. 198/1, k.o. Škoﬁje, za izklicno ceno 18,723.624,17 SIT,
obstoječa namembnost trgovine z živili –
ribarnice.
Javno zbiranje ponudb se izvede skladno
z določbami od 45., 46., 49., 50. in 51. člena Uredbe o pridobivanju razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
Izvedbo in nadzor postopka razpolaganja
s stvarnim premoženjem koordinira in
vodi Komisija za izvedbo in nadzor postopka
prodaje nepremičnega premoženja (v nadaljevanju komisija).
Vrednosti nepremičnin so izračunane na
dan 31. oktober 2004 in se ob izstavitvi
računa revalorizirajo skladno s poprečnim
indeksom podražitev za stanovanjsko izgradnjo, ki ga mesečno objavlja GSZ – Združenje
za gradbeništvo in IGM. Poslovni prostori se
prodajo skladno z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in Pravilnikom o načinu, pogojih in
postopkih prodaje poslovnih prostorov, stavb
in drugih delov stavb (Uradne objave št.
6/02).
V primeru, če etažni lastnik po 124. člena
Stvarnopravnega zakonika, ali solastnik po
66. členu Stvarnopravnega zakonika (Ur. l.
RS, št. 87/02) ne uveljavlja predkupne pravice, lahko predkupno pravico uveljavlja najemnik v zasedenem poslovnem prostoru, za
katerega je sklenjeno najemno razmerje za
nedoločen čas, vendar morajo v roku 8 dni od
izbire najugodnejšega ponudnika pisno izjaviti, da sprejemajo ponudbeno ceno najugodnejšega ponudnika.
Najemniki poslovnih prostorov, ki kandidirajo kot ponudniki, morajo imeti poravnane
vse obveznosti do lastnika.
Vsi poslovni prostori, razen poslovni prostori pod zaporednimi številkami 2, 15, 16, 23,
35, 39 in 42 so zasedeni in so zanje sklenjena
najemna razmerja za nedoločen čas. Za
poslovni prostor pod zaporedno št. 50 je v
teku postopek oddaje v najem.
Kupec zasedenega poslovnega prostora
vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo
pogodbe. Kupec poslovnega prostora v katerem se izvaja dejavnost ob sklenitvi pogodbe,
mora zagotoviti neprekinjeno izvajanje dejavnosti, ki se v prostoru že izvaja ali dejavnost,
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ki je iz urbanističnega in prostorskega vidika
primernejša od dosedanje. V primeru prekinitve dejavnosti je to razlog za odstop od
kupoprodajne pogodbe.
Kupec dotrajanega ali neusposobljenega
poslovnega prostora mora takoj po podpisu
pogodbe pristopiti k prenovi le-tega in prostor
prilagoditi za dejavnost, ki je iz urbanističnega
in prostorskega vidika najbolj primerna; kršitev te določbe je lahko razlog za odstop od
kupoprodajne pogodbe.
V izhodiščni ceni, ugotovljeni z ustreznimi
cenilci, niso zajeti stroški davka na promet
nepremičnin, notarske overitve in stroški
cenitve, kot tudi ne drugi materialni stroški v
višini 60.000 SIT, vključno z 20% DDV. Vse
naštete stroške, kot tudi stroške za izvedbo
zemljiškoknjižnega vpisa, morebitnega vrisa
nepremičnine ali stroške etažne delitve, plača
in izvede kupec.
Merila, ki se upoštevajo pri prodaji poslovnega prostora, oziroma pri izbiri najugodnejšega ponudnika
Pri prodaji neusposobljenega poslovnega
prostora oziroma izbiri najugodnejšega
ponudnika komisija upošteva naslednja merila in naslednje kriterije:
– Ponujena višina kupnine: 60% – najvišja
ponujena kupnina prejme 12 točk, naslednja
nižja 6 točk, vsaka naslednja nižja pa še po 2
točki manj.
– Rok prenove poslovnega prostora in rok
pričetka obratovanja v prenovljenem poslovnem prostoru: 30% – najkrajši roki prenove
prejmejo 6 točk, naslednji daljši 4 točke, vsak
naslednji daljši pa še po 1 točko manj.
– Predlagani program dejavnosti: 10% –
program, ki najbolj ustreza prostorskim in
urbanističnim pogojem in razvojnemu programu Mestne občine Koper, prejme 2 točki,
ostali 0 točk.
Natančnejše smernice so opisane v razpisni dokumentaciji.
Pri prodaji usposobljenega poslovnega
prostora oziroma izbiri najugodnejšega
ponudnika, komisija upošteva naslednja merila in naslednje kriterije:
– Ponujena višina kupnine: 70% – najvišja
ponujena kupnina prejme 14 točk, naslednja
nižja 10 točk, vsaka naslednja nižja pa še po
2 točki manj.
– Predlagani program dejavnosti: 30% –
program, ki najbolj ustreza prostorskim in
urbanističnim pogojem in razvojnemu programu Mestne občine Koper prejme 6 točk,
naslednji manj ustrezen 3 točke, ostali 0
točk.
Natančnejše smernice so opisane v razpisni dokumentaciji.
V primeru več pravilno in pravočasno prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih ponudb, komisija odloči, da
se izvede javna dražba na katero se povabi
vse ponudnike, ki so predložili enakovredno
vlogo za isto nepremičnino.
Drugi pogoji prodajalca
Pogoji prodajalca so določeni v razpisni
dokumentaciji, ki je obvezen sestavni del
ponudbe.
Neuspelemu ponudniku se vplačana varščina vrne v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
Z uspelim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba v roku 30 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri, v primeru pritožbe
pa v roku 15 dni po obravnavi pritožbe. V
primeru, da se pogodba ne sklene, se varščina ne vrne oziroma se iz nje plačajo stroški postopka izvedbe javnega razpisa,
katere je zavezan plačati uspeli ponudnik,
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preostali del varščine pa se prenese v last
Mestne občine Koper.
V primeru umika ponudbe se plačana varščina ne vrne, temveč zapade v korist Mestne
občine Koper.
Rok plačila kupnine ne sme biti daljši kot
8 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa.
Mestna občina Koper si pridržuje pravico,
da ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki je
ponudil najugodnejše pogoje ali z nobenim od
ponudnikov za posamezno nepremičnino.
Komisija lahko postopek do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi.
Pisna ponudba mora s potrebno razpisno
dokumentacijo na potrjenih originalih, vključno
z dokazilom o vplačani varščini in drugimi
zahtevanimi dokazili, prispeti v zaprti in označeni ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba
za
nakup
poslovnega
prostora
–
K3611-16/2004, v.... (vpisati naslov prostora
na katerega se nanaša ponudba)«, vključno
do 13. decembra 2004, do 12. ure, na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10 (po
pošti ali osebno v sprejemno pisarno Mestne
občine Koper, pritličje desno). Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemni pisarni Mestne občine
Koper, v času trajanja razpisa, in sicer vsak
delovni dan od 8. do 12. ure in v sredah tudi
od 14. do 17. ure.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe
komisija zavrže in izloči iz nadaljnjega
postopka. V primeru, da je ponudnik oddal
nepopolno ponudbo in ima pomanjkljivo dokumentacijo, ki pa vsebuje vse elemente ponudbe, komisija ponudnika pozove, da ponudbo dopolne v roku 5 dni od prejema poziva za
dopolnitev. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni
od dneva izbire le-tega.
Dodatna pojasnila v zvezi s prodajo lahko
dobijo interesenti v strokovni službi Urada za
nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-274,
05/66-46-275
in
05/66-46-276.
Mestna občina Koper
Ob-32382/04
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Ur. l. RS, št. 68/01 in
44/02) in 29., 45. in 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: del nepremičnine
parc.št. 552/2, pašnik 3, v izmeri 2437 m2,
k.o. Šmihel pri Novem mestu, ki je na podlagi
parcelacije zemljišča označena kot zemljišče
parc.št. 552/46, pašnik 3, v izmeri 1087 m2,
k.o. Šmihel pri Novem mestu, zanj pa še ni
izdane odločbe pristojne Geodetske uprave.
Planska namembnost navedenega zemljišča in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št.
LDSO-350-06-2381/2004, z dne 27. 10. 2004,
ki je na vpogled pri občinskem organu.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
dela nepremičnine parc.št. 552/2, pašnik 3,
v izmeri 2437 m2, k.o. Šmihel pri Novem
mestu, ki je na podlagi parcelacije zemljišča
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označeno kot zemljišče parc.št. 552/46,
pašnik 3, v izmeri 1087 m2, k.o. Šmihel pri
Novem mestu na podlagi cenitve sodnega
cenilca in izvedenca gradbene stroke na
dan 19. 10. 2004 znaša 2,638.507,71 SIT.
Pri tem m2 zemljišča znaša 2.427,33 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. V 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,
– 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,
– 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 za izbiro najugodnejšega
ponudnika je ponujena cena. V primeru, da
bo ponudbo za nakup zemljišča oddal tudi
uporabnik zemljišča, ki je predmet prodaje,
ponudil pa bo nižjo ceno od ostalih ponudnikov, se z njim lahko sklene pogodba v primeru, da bo sprejel najvišjo ponujeno ceno s
strani ostalih ponudnikov.
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 komisija oceni, 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 po zaključenem
postopku predlaga 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. 07/39-39-293 ali na tel.
07/39-39-290 in 07/39-39-292.
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 – Šmihel«.
Rok za oddajo ponudb je 15 dan po tej
objavi.
Mestna občina Novo mesto
Ob-31910/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 – 41/02),
15. člena statuta Občine Kuzma (Ur. l. RS, št.
21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03), 29., 45.
in 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Občinskega sveta občine
Kuzma št. 361-02/04-1/3-OS z dne 3. 8.
2004, Občina Kuzma objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovnega prostora
I. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
II. Predmet prodaje je na podlagi izdelanega etažnega načrta poslovni prostor v velikosti 19,2 m2 (oznaka P-36) v 2. etaži
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60/c, parc. št. 487/4, k.o. Kuzma, številka dela
stavbe 21. Za prostore z oznako P-1, P-2,
P-16, P-17, P-18, P-19, P-25, P-26, P-27,
P-32, P-33 in P-34 se dogovori souporaba
le-teh.
III. Cena za m2 poslovnega prostora znaša
150.000 SIT. Stroške sklenitve pogodbe,
davek na dodano vrednost, stroške notarske
storitve in ostali stroški v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva bremenijo prodajalca.
IV. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
iz območja Občine Kuzma. Če se bo za
nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki
bodo izpolnjevali razpisne pogoje, se bo
upošteval rok prispetja ponudbe.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine
mora vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika,
– opis razmer kupca,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za ﬁzične osebe oziroma dokazilo o
registraciji za pravne osebe ali samostojne
podjetnike, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
c) Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor ponudnikov opravi pristojna komisija
in po zaključku postopka predlaga županu
izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15
dni po odpiranju ponudb.
d) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne
sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega
posla.
e) Uspešni ponudnik mora najkasneje v
15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva
k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo.
f) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe
v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma št: 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
V. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 8. decembra
2004 do 12. ure na naslov: Občina Kuzma,
Kuzma 24, 9263 Kuzma. Na zaprti kuverti
mora biti na levi strani vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se ne bodo upoštevale pri
izbiri.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občinski upravi občine Kuzma, Kuzma 24,
kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Št. 619/2004-2
Ob-31973/04
Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica
2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi sklepov
Občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji z
dne 1. 12. 2003 in na podlagi Uredbe o prido-
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bivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Šmartno pri Litiji,
Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
tel. 01/89-62-770, faks 01/89/62-773.
II. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. enosobno stanovanje št. 2 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Šmarska
cesta 6 v Litiji, neto tlorisna površina 36,39 m2,
parc. št. 398/65 k.o. Litija, izhodiščna cena
1,425.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje
in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
2. enosobno stanovanje št. 5 v mansardi
večstanovanjske stavbe Šmarska cesta 6 v
Litiji, neto tlorisna površina 32,94 m2, parc. št.
398/65 k.o. Litija, izhodiščna cena 1,425.000
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
3. enosobno stanovanje št. 3 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Šmarska
cesta 6 v Litiji, neto tlorisna površina 30,18 m2,
parc. št. 398/65 k.o. Litija, izhodiščna cena
1,950.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje
in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
4. enosobno stanovanje št. 17 v mansardi
večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 12 v
Litiji, površina 47,46 m2, parc. št. 127/34 k.o.
Litija, izhodiščna cena 6,250.000 SIT (po
sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka
z dne 25. 10. 2004),
5. enosobno stanovanje št. 17 v mansardi
večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 16 v
Litiji, neto tlorisna površina 48,25 m2, parc. št.
127/32 k.o. Litija, izhodiščna cena 6,461.000
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
6. dvosobno stanovanje št. 23 v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica Luke
Svetca 1 v Litiji, neto tlorisna površina 45,22
m2, parc. št. 127/28 k.o. Litija, izhodiščna
cena 5,475.000 (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
7. enosobno stanovanje št. 24 v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica Luke
Svetca 1 v Litiji, neto tlorisna površina 35,84
m2, parc. št. 127/28 k.o. Litija, izhodiščna
cena 4,350.789 (po sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
8. garsonjera št. 31 v mansardi večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca 1 v Litiji,
neto tlorisna površina 21,93 m2, parc. št.
127/28 k.o. Litija, izhodiščna cena 2,734.289
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
9. dvosobno stanovanje št. 4 v pritličju
večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca 3
v Litiji, neto tlorisna površina 58,17 m2, parc.
št. 127/35 k.o. Litija, izhodiščna cena
7,350.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje
in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
10. garsonjera št. 28 v mansardi večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca 3 v Litiji,
neto tlorisna površina 25,04 m2, parc. št.
127/35 k.o. Litija, izhodiščna cena 3,178.089
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
11. dvosobno stanovanje št. 13 v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 5 v Litiji, neto tlorisna površina 55,93 m2,
parc. št. 120/34 v k.o. Litija, izhodiščna cena
6,750.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje
in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
12. dvosobno stanovanje št. 15 v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 5 v Litiji, neto tlorisna površina 58,19 m2,
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parc. št. 120/34 k.o. Litija, izhodiščna cena
6,900.000,00 SIT (po sklepu komisije za
vodenje in nadzor postopka z dne 25. 10.
2004),
13. enosobno stanovanje št. 4 v mansardi
večstanovanjske stavbe Šmarska cesta 6 v
Litiji, neto tlorisne površine 27,63 m2, parc. št.
398/65, izhodiščna cena 563.000 SIT (po
sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka
z dne 25. 4. 2004),
14. dvosobno stanovanje št. 16 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica Luke
Svetca 3 v Litiji, neto tlorisne površine 57,76
m2, parc. št. 127/35, izhodiščna cena
7,625.000 (po sklepu komisije za vodenje in
nadzor postopka z dne 25. 4. 2004),
15. enosobno stanovanje št. 11 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica Luke
Svetca 3 v Litiji, neto tlorisne površine 45,01
m2, parc. št. 127/35, izhodiščna cena
5,625.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje
in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
16. dvosobno stanovanje št 5 v pritličju
večstanovanjske stavbe Ulica Luke Svetca 1
v Litiji, neto tlorisne površine 58,58 m2, parc.
št. 127/28, izhodiščna cena 7,050.000 SIT
(po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
17. dvosobno stanovanje št. 6 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Maistrova
ulica 8 v Litiji, neto tlorisne površine 59,71 m2,
parc.št. 124/4, izhodiščna cena 8,325.000
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
18. enosobno stanovanje št. 16 v mansardi večstanovanjske stavbe Maistrova ulica
12 v Litiji, neto tlorisne površine 33 m2, parc.
št. 127/34, izhodiščna cena 4,425.000 SIT
(po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
19. dvosobno stanovanje št. 9 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 3 v Litiji, neto tlorisne površine 57,79 m2,
parc. št. 120/32, izhodiščna cena 7,425.000
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
20. enosobno stanovanje št. 2 v pritličju
večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 4 v
Litiji, neto tlorisne površine 35,12 m2, parc. št.
120/33, izhodiščna cena 4,950.000 SIT (po
sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka
z dne 25. 10. 2004),
21. dvosobno stanovanje št. 26 v mansardi večstanovanjske stavbe Maistrova ulica
6 v Litiji, neto tlorisne površine 48,71 m2, parc.
št. 127/32, izhodiščna cena 6,947.016 SIT
(po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
22. trisobno stanovanje št. 17 v mansardi
večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 8 v
Litiji, neto tlorisne površine 72,23 m2, parc. št.
120/33, izhodiščna cena 9,935.644 SIT (po
sklepu komisije za vodenje in nadzor postopka
z dne 25. 10. 2004),
23. garsonjera št. 1 v pritličju večstanovanjske stavbe Maistrova ulica 6 v Litiji, neto
tlorisne površine 25,00 m2, parc. št. 127/32,
izhodiščna cena 3,825.000 SIT (po sklepu
komisije za vodenje in nadzor postopka z dne
25. 10. 2004),
24. dvosobno stanovanje št. 8 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica Luke
Svetca 1 v Litiji, neto tlorisne površine 58,58
m2, parc. št. 127/28, izhodiščna cena
7,425.000 SIT (po sklepu komisije za vodenje
in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
25. dvosobno stanovanje št. 16 v mansardi večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 2 v Litiji, neto tlorisne površine 47,49 m2,
parc. št. 120/31, izhodiščna cena 5,400.000
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SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
26. enosobno stanovanje št. 1 v pritličju
večstanovanjske stavbe Šmarska cesta 6 v
Litiji, neto tlorisne površine 66,08 m2, parc. št.
398/65 k.o. Litija, izhodiščna cena 2,925.000
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
27. dvosobno stanovanje št. 13. v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Maistrova
ulica 16 v Litiji, neto tlorisne površine 58,21
m2, parc. št. 127/32, izhodiščna cena
7,876.873 SIT (po sklepu komisije za vodenje
in nadzor postopka z dne 25. 10. 2004),
28. dvosobno stanovanje št. 5 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 3 v Litiji, neto tlorisne površine 48,35 m2,
parc. št. 120/32, izhodiščna cena 6,037.000
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
29. enosobno stanovanje št. 8 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 2 v Litiji, neto tlorisne površine 35,69 m2,
parc. št. 120/31, izhodiščna cena 4,875.000
SIT (po sklepu komisije za vodenje in nadzor
postopka z dne 25. 10. 2004),
30. dvosobno stanovanje št. 12 v III. nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica solidarnosti 3 v Litiji, neto tlorisne površine 57,70 m2,
parc. št. 120/32, 6,525.000 SIT (po sklepu
komisije za vodenje in nadzor postopka z dne
25. 10. 2004).
Vsa stanovanja, ki so predmet prodaje, so
oddana v najem, torej so zasedena. Najemniki stanovanj imajo sklenjene najemne
pogodbe za nedoločen čas. Postopek vpisa v
etažno lastnino v večstanovanjskih stavbah
še ni končan.
III. Pogoji javnega zbiranja pisnih
ponudb:
1. Prodajalec je vezan na ponudbo 30 dni
od poteka roka za oddajo ponudbe.
2. Stanovanja so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje
nobenih poroštev glede kakovosti ali za
stvarne ali pravne napake.
3. Vsa nadaljnja pravna razmerja bo najugodnejši ponudnik-kupec urejal s sedanjim
najemnikom stanovanja.
4. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo najugodnejšemu
ponudniku-kupcu. Najugodnejši ponudnikkupec mora plačati tudi vse druge dajatve in
stroške kot so: strošek cenitve stanovanja,
sestava kupoprodajne pogodbe, notarski
stroški, strošek vknjižbe lastninske pravice v
zemljiško knjigo, takse).
5. Najugodnejši ponudnik-kupec je dolžan
skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 delovnih
dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši
ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v
prej navedenem roku, se smatra, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana
varščina zapade v korist Občine Šmartno pri
Litiji. Notarska potrditev kupoprodajne
pogodbe mora biti opravljena najkasneje v
desetih dneh po podpisu kupoprodajne
pogodbe. Prodajalec in kupec se lahko dogovorita, da tudi zapis pravnega posla opravi
notar istočasno z overitvijo.
6. Najugodnejši ponudnik-kupec mora
celotno kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe na enotni transakcijski račun Občine Šmartno pri Litiji, številka TRR 01394-0100000193 pri Banki
Slovenije, pri čemer se položeno jamstvo za
resnost ponudbe všteje v kupnino. Dokončno
plačilo celotne kupnine v roku, ki je določena
je bistvena sestavina pravnega posla.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. Če najugodnejši ponudnik (kupec) v
roku, ki je določen v točki 5. ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma odstopi od
pogodbe ali ne plača kupnine v roku, ki je
določen v točki 6., ima prodajalec pravico
odstopiti od sklenitve pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega
roka za izpolnitev. V obeh navedenih primerih
iz prejšnjega stavka, prodajalec zadrži vplačano jamstvo za resnost ponudbe.
8. Kupec izkazuje do izvedbe etažnega
vpisa stanovanja, lastništvo stanovanja s prodajno pogodbo in zemljiškoknjižnim dovolilom.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da kljub
prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov
ne sklene kupoprodajne pogodbe za stanovanje in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih
stroškov s pripravo pisne ponudbe.
10. Komisija za vodenje in nadzor
postopka prodaje stanovanj s soglasjem
župana lahko postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
IV. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanj:
1. Pri prodaji stanovanj na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo
ﬁzične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane in
imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki resnost
svoje ponudbe izkažejo s plačilom jamstva za
resnost ponudbe v višini 5% od izhodiščne
cene.
2. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako
ali višjo od izhodiščne cene.
3. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov; navedbo stanovanja za katerega daje ponudbo (kraj, ulica
in hišna številka, številka stanovanja in etaža,
ponujena cena). Ponudnik mora ponudbi
predložiti:
– potrdilo o plačilu jamstva za resnost
ponudbe in priložiti celotno številko transakcijskega računa za primer vračila plačanega
jamstva za resnost ponudbe (ime banke, številka banke),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravno osebo),
– potrdilo o plačanih obveznostih iz
naslova najema stanovanja (za najemnika
stanovanja, ki je predmet prodaje),
– fotokopija potrdila o državljanstvu (za
ﬁzične osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe,
– identiﬁkacijsko številko davčnega zavezanca, matično številko in telefonsko številko,
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema
pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb,
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot
najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne
pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene
kupoprodajne pogodbe.
V. Postopek
1. Upoštevali bomo podpisane pisne
ponudbe, ki bodo prispele v zaprti kuverti in
pravilno označeni kuverti do vključno dne
13. 1. 2005 do 10. ure na naslov: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija
d.o.o., 1270 Litija, Ponoviška cesta 15. Na
kuverti naj bo označba: »Ne odpiraj! Ponudba
za nakup stanovanja«. Odpiranje zbranih
ponudb bo dne 13. 1. 2005 z začetkom ob 12.
uri na sedežu Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., 1270 Litija,
Ponoviška cesta 15.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele

ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne in ostale navedene pogoje.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju
ponudb.
VI. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob izpolnjevanju
vseh pogojev javnega zbiranja pisnih
ponudb.
Če bosta za posamezno stanovanje prispeli dve ali več enakovrednih ponudb (enaka
višina ponujene kupnine ob izpolnjevanju
vseh drugih pogojev) in če bo med temi tudi
ponudba sedanjega najemnika stanovanja,
bo imel prednost pri nakupu stanovanja sedanji najemnik stanovanja.
V primeru, da sedanji najemnik stanovanja ne bo predložil ponudbe, bo prodajalec
ponudnike, ki bodo podali enakovredne
ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in bo
nato med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami izbral najugodnejšega ponudnika.
VII. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo stanovanj, ogledom stanovanj, pregledom cenitvenega poročila in obrazce izjav zainteresirani ponudniki
dobijo na Javnem podjetju Komunalno stanovanjskem podjetju Litija d. o. o., Litija, Ponoviška cesta 15, tel. 01/890-00-13, vsak delovni dan od 9. do 11. ure.
Občina Šmartno pri Litiji
Št. 40384/2004

Ob-32104/04

Javna ponudba
za najem lokala na Ljubljanski 13g v
Trzinu (bio trgovina)
Naziv in sedež organizatorja: Občina
Trzin, Mengeška 9, 1236 Trzin.
Opis predmeta oddaje v najem: lokal velikosti 25,03 m2 z parkirnim mestom št. 10 v
kletni garaži v središču Trzina soseska T3,
namenjen prodaji biološko pridelanih živil.
Vrsta pravnega posla: oddaja v najem z
dobo 5 let z možnostjo podaljšanja se opravi
po postopku javne ponudbe.
Najemnina: mesečna neto najemnina
znaša 10.000 SIT (DDV ni vključen).
Način in rok plačila: Občina Trzin bo najemniku mesečno izstavila račun za plačilo
najemnine z rokom plačila 8 dni.
Kraj in čas zbiranja ponudb: ponudbe
morajo prispeti na naslov Občina Trzin, Mengeška cesta 9, 1236 Trzin, do srede, 15. 12.
2004 do 13. ure.
Informacije: razpisno dokumentacijo lahko
vsi zainteresirani najemniki dobijo na vložišču
Občine Trzin in na spletnih straneh Občine
Trzin [http://www.obcina-trzin.si]. Dokumentacija je brezplačna. Ogled lokala bo možen po
predhodnem dogovoru.
Pogoji za sodelovanje: posamezni kandidat za najemnika mora komisiji predložiti
paraﬁrano najemno pogodbo ter dokazila o
izpolnjevanju naslednjih pogojev: da ima
poplačane vse davčne obveznosti, da ima
pozitiven rezultat poslovanja za preteklo leto,
da nima oziroma ni imel v zadnjem letu dni
blokiran račun.
Merilo za izbor: najemnik mora s prodajnim izborom izkazati, da je usposobljen tekom
celega leta zagotavljati prodajni program v
katerem bo vsaj 65% izdelkov celotnega
asortimana z izključno certiﬁciranimi bio pridelki, vključujoč tako zelenjavo kot tudi ostale
izdelke. Občina Trzin bo sklenila pogodbo z
najemnikom, ki izpolnjuje pogoje in bo zago-
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tovil najširši izbor biološko pridelanih proizvodov certiﬁciranih pridelovalcev.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve najemne pogodbe, pri
tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški
za prevzem dokumentacije.
Občina Trzin
Št. 40384/2004

Ob-32105/04

Javna ponudba
za najem lokala na Ljubljanski 85 v
Domžalah (delikatesa Vele)
Naziv in sedež organizatorja: Občina
Trzin, Mengeška 9, 1236 Trzin.
Opis predmeta oddaje v najem: lokal velikosti 107,75 m2 v središču Domžal, namenjen
prodaji živil.
Vrsta pravnega posla: oddaja v najem z
dobo 5 let z možnostjo podaljšanja se opravi
po postopku javne dražbe.
Izklicna najemnina in znesek višanja:
izklicna cena za mesečno neto najemnino
znaša 325.000 SIT (DDV ni vključen). Višanje
bo mogoče v zneskih po 5.000 SIT.
Način in rok plačila: Občina Trzin bo najemniku mesečno izstavila račun za plačilo
najemnine z rokom plačila 8 dni.
Kraj in čas dražbe: dražba bo v sredo,
15. 12. 2004 ob 9. uri v prostorih Občine Trzin
na Mengeški 22 v Trzinu.
Višina kavcije: višina kavcije za sodelovanje na dražbi znaša 1,950.000 SIT in predstavlja znesek izklicne najemnine. Kavcija
mora biti vplačana na transakcijski račun
Občine Trzin št.: 01386-0100001846 s pripisom »za dražbo« do torka, 14. 12. 2004 do
13. ure. Vplačana kavcija bo neizbranim
ponudnikom vrnjena dan po izvedeni dražbi.
Vplačana kavcija bo pri izbranem ponudniku
poračunana pri obračunanih najemninah od
začetka najemnega obdobja do obračunov v
višini vplačane kavcije.
Informacije: razpisno dokumentacijo lahko
vsi zainteresirani najemniki dobijo na vložišču
Občine Trzin in na spletnih straneh Občine
Trzin [http://www.obcina-trzin.si]. Dokumentacija je brezplačna. Ogled lokala bo možen po
predhodnem dogovoru.
Pogoji: sodelovanje na dražbi je možno po
predhodni prijavi, vplačani kavciji in popolni
dokumentaciji. Prijave z vso zahtevano in
popolno dokumentacijo morajo prispeti na
naslov Občine Trzin, Mengeška cesta 9, 1236
Trzin, s pripisom »za dražbo« najkasneje do
ponedeljka, 13. 12. 2004 do 13. ure. Za
zahtevano in popolno dokumentacijo se štejejo dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev: da ima dražitelj poplačane vse davčne
obveznosti, da ima pozitiven rezultat poslovanja za preteklo leto, da nima oziroma ni imel
v zadnjem letu dni blokiran račun, da je poravnal kavcijo za sodelovanje na dražbi, da je
paraﬁral najemno pogodbo. V primeru, da se
dražbe ne udeleži podpisnik pogodbe, se
mora oseba, ki ga bo na dražbi zastopala,
izkazati s pisnim pooblastilom, ki mu ga podpisnik pogodbe izda posebej za ta namen,
sicer kandidat ne bo mogel sodelovati na
dražbi.
Komisija za upravljanje s stvarnim premoženjem lahko s soglasjem župana ustavi
postopek do sklenitve najemne pogodbe, pri
tem se dražiteljem povrnejo izkazani stroški
za prevzem dokumentacije.
Občina Trzin bo sklenila pogodbo z najemnikom, ki izpolnjuje pogoje in bo na dražbi
ponudil najvišjo najemnino.
Občina Trzin

Št.
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Ob-32141/04
Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5,
8310 Šentjernej, na podlagi 29. in 44. člena
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in
Odloka o proračunu Občine Šentjernej za leto
2004, sprejetega na 9. seji Občinskega sveta
Občine Šentjernej dne 17. 12. 2003 in Odloka
o spremembi Odloka o proračunu občine
Šentjernej za leto 2004, sprejetega na 15.
redni seji Občinskega sveta Občine Šentjernej dne 3. 11. 2004, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je: zemljišče – nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 525/37 –
travnik v izmeri 1.315 m2, k.o. Šentjernej.
Obravnavano zemljišče je po prostorskih
dokumentih Občine Šentjernej opredeljeno
kot nezazidano stavbno zemljišče. Na zemljišču je predvidena stanovanjska pozidava le
za eno stanovanjsko stavbo, ki so ji pomožne
stavbe prostorsko podrejene. V njej se lahko
organizirajo poleg najmanj enega stanovanja
le dejavnosti, ki ne presegajo predpisane
ravni hrupa in ne vežejo nase dodatnega
motornega prometa (največ dva osebna ali
dostavna vozila na dan). Kjer je možno organizirati večje število parkirnih mest, se dejavnost uskladi s pogoji soglasodajalcev.
2. Izhodiščna cena za navedeno nepremičnino na podlagi uradne cenitve iz oktobra
2004 znaša brez DDV 6,307.363 SIT oziroma
že vključujoč DDV 7,568.835,60 SIT.
3. Pogoji javne ponudbe:
Organizator javne ponudbe: Občina Šentjernej, Trubarjeva c. 5, Šentjernej.
Predmet prodaje: zemljišče opisano v
točki 1.
Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine.
Cena nezazidanega stavbnega zemljišča:
izhodiščna cena iz točke 2.
Način in rok plačila: uspeli ponudnik bo
dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku
8 dni od dneva prejema obvestila o izbiri in
plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe oziroma najkasneje do 30. 12.
2004.
Plačilo celotne kupnine: kot ga določa
predhodna navedba in je bistvena sestavina
pravnega posla.
Kraj in čas sprejema ponudbe: ponudba
se sprejema na sedežu prodajalca: Občina
Šentjernej, Trubarjeva c. 5, Šentjernej, najkasneje do 15. 12. 2004.
Ponudnik mora položiti kavcijo v višini
10% od izhodiščne cene z DDV iz 2. točke, ki
se plača na EZR Občine Šentjernej št.
01319-0100015314, kar je pogoj za sodelovanje v javni ponudbi.
Kavcija bo ponudnikom, ki ne bodo izbrani
vrnjena v celoti v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno
– kupljeno.
Sodelujejo lahko vsi zainteresirani državljani in državljanke Republike Slovenije, samostojni podjetniki in pravne osebe, ki morajo
predložiti original ali overjen prepis priglasitvenega lista iz evidence samostojnih podjetnikov
posameznikov pri DURS oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejši kot 30 dni.
Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti
svoje točne podatke (ime in priimek, naslov,
ﬁrma, sedež, davčno številko, matično številko, EMŠO, številko transakcijskega računa
in naziv ter naslov banke).
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Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti
višino ponujene kupnine in plačilne pogoje.
O najugodnejšem ponudniku bodo ponudniki obveščeni v roku največ 8 dni od izteka
roka za predložitev ponudb.
Stroške overitve prodajne pogodbe pri
notarju in prenosa lastninske pravice v zemljiški knjigi plača kupec.
4. Podrobnejši podatki in informacije glede
predmeta javnega zbiranja ponudb so
dostopni pri občinski upravi, tel. 07/393-35-64,
faks 07/393-35-77 (Milan Jakše).
5. Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki
je predmet tega razpisa. Občina lahko začeti
postopek do sklenitve prodajne pogodbe
kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.
6. Ponudbe morajo biti dostavljene na
naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta
5, 8310 Šentjernej, s pripisom: »Ponudba za
nepremičnino – ne odpiraj!«. Pravočasne
bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov
v roku 30 dni od dneva te objave.
7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine največ 90
točk in ponudnik iz Občine Šentjernej največ
10 točk. O najugodnejšem ponudniku bo
odločal župan Občine Šentjernej. Nejavno
odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija in po zaključku postopka predlaga županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
Občina Šentjernej
Št. 71/2004
Ob-32142/04
Občina Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka
(v nadaljevanju: prodajalec), ki jo v postopku
prodaje komunalno opremljenih zemljišč v
industrijsko obrtni coni Neverke zastopa
Komisija za prodajo zemljišč v IOC Neverke
(v nadaljevanju: komisija), na podlagi Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Pivka št. 03201/2003 z dne 21. 5.
2003 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo komunalno opremljenih
stavbnih zemljišč v območju industrijsko
obrtne cone Neverke za potrebe
industrije in obrti
1) Prodaja se naslednje zemljišče: gradbena parcela št. 10, ki obsega parcelo z parcelno št. 3566/21 k.o. Stara Sušica v izmeri
15.314 m2, izklicna cena je 91,792.116 SIT.
Gradbena parcela se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
Navedena cena v tem odstavku ne vključuje DDV.
V komunalno opremo gradbene parcele je
všteto: dvopasovna asfaltirana cesta s pločnikom in javno razsvetljavo, vodovod, meteorna kanalizacija, telefonski vod in kabelska
kanalizacija za elektriko z možnostjo priključka maks. 200 m oddaljenosti, vse na
robu parcele.
2) Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki in pravne osebe kateri
morajo predložiti izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri DURS oziroma izpis iz sodnega registra, ki ni starejši
kot 30 dni.
3) Ponudba za nakup mora vsebovati
naslednje elemente:
– številko gradbene parcele, ki je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno,
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– dokazilo o plačani varščini,
– rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
– izpis ponudnika iz sodnega registra ali
evidence DURS.
4) Kupec mora na izklicno oziroma ponujeno ceno plačati 20% DDV.
Rok plačila je 8 dni po izstavljenem
računu.
5) Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izklicne cene
na transakcijski račun Občine Pivka št. 01291
– 0100016298, s pripisom – za javno zbiranje
ponudb. Varščina mora biti vplačana do roka
13. 12. 2004, ki velja za oddajo ponudb. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa
bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb.
6) Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele na sedež Občine Pivka, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, najkasneje do vključno
13. 12. 2004 do 11. ure, v zapečateni ovojnici,
s pripisom »Ponudba za nakup zemljišča v
IOC Neverke – ne odpiraj«.
Javno odpiranje ponudb bo dne 14. 12.
2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine Pivka.
7) Osnovni kriteriji in merila za vrednotenje ponudb: najvišja ponujena cena.
8) Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
pozove ponudnike da v posameznih elementih dopolnijo ponudbo. Občina lahko brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti
kadarkoli prekine postopek ali pogajanja, ne
da bi za to navedla razloge.
9) Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
10) O najugodnejšem ponudniku bodo
ponudniki obveščeni v roku največ 7 dni od
dneva odpiranja ponudb.
Uspeli ponudnik bo dolžan pogodbo skleniti v roku 10 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Kupec je dolžan poleg kupnine in DDV
plačati še stroške notarja in vknjižbe v zemljiško knjigo.
Lastništvo na prodanih nepremičninah
preide na kupca s plačilom celotne kupnine.
11) Dodatne informacije v zvezi z razpisom in o nepremičninah dobijo ponudniki
na spletni strani http://www.pivka.si in na
Občini Pivka vsak delavnik od 9. do 10. ure
pri kontaktni osebi prodajalca Dušanu Kristan ali na tel. 05/721-01-01, 041/688-612,
faks 05/721-01-02, e-pošta: dusan.kristan@pivka.si
Občina Pivka
Ob-32169/04
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na
podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepov Občinskega sveta občine
Litija z dne 31. 3. 2004 in 28. 10. 2004
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč in prodajo
poslovnega prostora
1. Predmet prodaje:
a) zemljišča ob Ljubljanski cesti v Litiji na
parc. št. 1351/16 v izmeri 117 m2, 1351/52 v
izmeri 156 m2, 1351/55 v izmeri 5 m2, 1351/17
v izmeri 191 m2, 1351/19 v izmeri 149 m2,
1351/20 v izmeri 147 m2, 1351/18 v izmeri
417 m2, 1351/2 v izmeri 353 m2, 1351/9 v
izmeri 104 m2, 1351/50 v izmeri 54 m2,
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1351/53 v izmeri 7 m2, 1351/15 v izmeri
163 m2, 1351/51 v izmeri 186 m2 vse k.o.
Hotič v skupni površini 2049 m2, locirana med
železniško progo Ljubljana-Zidani most in
glavno cesto GII-108 Litija-Ljubljana po izhodiščni ceni 30,300.000 SIT (brez 20% DDV),
zemljišča se nahajajo na območju urbanih
zemljišč in se prodajajo kot enotna gradbena
parcela, kjer je možna gradnja objekta za proizvodne in obrtno podjetniške dejavnosti, ki se
ureja po Odloku o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna
(Ur. l. SRS, št. 22/88, Ur. l. RS, št. 89/02,
4/04, 51/04);
b) poslovni prostor v izmeri 29,75 m2 v
kleti stanovanjsko-poslovnega objekta na
naslovu Jerebova ulica 3a, Litija po izhodiščni
ceni 4,500.000 SIT (brez 2% davka na promet nepremičnin).
2. Pogoji zbiranja ponudb:
a) Ceno nepremičnine je kupec – izbrani
ponudnik dolžan plačati v 8 dneh po podpisu
pogodbe.
b) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji je
15 dni po obvestilu o izboru najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne
podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
c) DDV oziroma davek na promet nepremičnin, stroške overovitve podpisa pri notarju
in stroške izvedbe vpisa lastništva v zemljiško
knjigo plača izbrani ponudnik.
d) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
upoštevano merilo ponujena višina kupnine.
Najnižji znesek višanja v oddani ponudbi je
100.000 SIT. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno. V primeru pridobitev
dveh ali več enakih ponudb, se izvede ustna
licitacija – najnižji znesek višanja je 100.000
SIT.
e) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo
v zaprti ovojnici najkasneje do 13. 12. 2004
do 12. ure, na naslov Občina Litija, Jerebova
ulica 14, Litija, z oznako: Ne odpiraj – javno
zbiranje ponudb – Prodaja zemljišč ob Ljubljanski cesti oziroma Prodaja poslovnega
prostora na Jerebovi ulici 3A«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
3. Ponudba mora vsebovati:
a) ime oziroma ﬁrmo ponudnika, točen
naslov, davčno številko oziroma identiﬁkacijsko številko, matično številko oziroma EMŠO,
številko bančnega računa ponudnika,
b) ponujeno ceno v SIT, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
c) izjavo, da ponudnik sprejema razpisne
pogoje,
d) dokazilo o plačilu varščine v višini
3,030.000 SIT za predmet prodaje pod točko
a) in 450.000 SIT za predmet prodaje pod
točko b) na transakcijski račun Občine Litija,
št. 01260-00002491, s sklicem za namen javnega zbiranja ponudb. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil
brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa
jo bo vračunal v ceno nepremičnine;
e) za ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu, za samostojne podjetnike priglasitveni
list, za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, ki ne smejo biti starejši od 30 dni;
f) dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika
v letih 2002, 2003 in 2004 (ne sme biti starejše od 3 mesecev (za gospodarske družbe
BON-1 in BON-2; za samostojne podjetnike
BON-1/SP in potrdilo o plačanih prispevkih in
davkih)).
Odpiranje ponudb bo komisijsko.

Prepozno prispelih pisnih ponudb komisija
ne bo obravnavala v postopku za izbor najugodnejšega ponudnika. Ponudbo, ki bo vsebovala nižjo ceno od izhodiščne, komisija ne
bo obravnavala. V primeru nepopolnih
ponudb bo komisija zahtevala od ponudnika
dopolnitev ponudbe v roku 5 dni od prejema
poziva. Občina Litija ni dolžna skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 15
dni od roka za oddajo ponudb.
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom
nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki
dobijo na Občini Litija pri Jasni Tušar na tel.
01/89-63-434.
Občina Litija
Ob-32381/04
Občina Šempeter-Vrtojba na podlagi 80f.
člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02),
45. členom Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in sklepa Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba, št. 030-41-8/2004, z dne
11. novembra 2004, objavlja naslednje
javno zbiranje
ponudb za prodajo zemljišča na območju
MMP Vrtojba
1 Predmet prodaje so zemljišča na parc.
št. 54/1, 54/9, 54/11, 919/2, 54/8, 54/12, vse
k.o. Vrtojba, v skupni izmeri 20.377 m2, za
izhodiščno ceno 366,768.000 SIT.
V ceno ni vključen 20-odstotni davek na
dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Zemljišče se prodaja po načelu »videnokupljeno« ter se izroči bremen prosto. Prodaja se v paketu.
Zemljiškoknjižno stanje zemljišča je urejeno.
2. Zemljišča se nahajajo na območju južne
cone Mednarodnega mejnega prehoda
Vrtojba, ki je po Odloku o ureditvenem načrtu
MMP Vrtojba (Uradno glasilo, št. 3/1998)
namenjeno pozidavi za trgovske, uslužnostno-zabaviščne, rekreacijske dejavnosti
ter za objekte, namenjene motelu, restavraciji
in spremljajočim dejavnostim.
3. Rok plačila kupnine določi ponudnik v
svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve Občine Šempeter-Vrtojba:
– v roku 8 dni od sklenitve pogodbe mora
kupec plačati 40% kupnine, preostanek pa v
roku 60 dni, s tem da lahko preostali del kupnine plača v več obrokih. Kupec mora ob
sklenitvi pogodbe za neplačani del kupnine
izstaviti nepreklicno bančno garancijo na prvi
poziv;
– kupec si pridobi lastninsko pravico na
nepremičnini po plačilu celotne kupnine;
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno
dovolilo;
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila
s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Šempeter-Vrtojba obdrži vplačano varščino;
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno.
4. Zemljišče je delno komunalno opremljeno. Kupec bo zavezan zgraditi manjkajočo komunalno opremo, za kar se bo sklenila
urbanistična pogodba.
5. Kupec je dolžan v roku osemnajstih
mesecev od sklenitve pogodbe pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo objektov. Neu-
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poštevanje tega določila je razlog za takojšnjo
razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si
Občina Šempeter-Vrtojba obdrži vplačano
varščino. Kupec je dolžan pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek za že zgrajeno komunalno infrastrukturo.
6. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške
fronte 11, 5290 Šempeter pri Gorici, z oznako
»Zbiranje ponudb MMP Vrtojba« do ponedeljka, 27. decembra 2004, do 11. ure.
7. Ponudba mora vsebovati:
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila ter dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika (podatki o boniteti,
potrdilo banke o stanju na bančnih računih ali
druge garancije),
– terminski plan in idejno zasnovo za
izgradnjo objektov na zadevnih nepremičninah,
– kupec je dolžan zgraditi objekt najkasneje v roku 3 let od dneva pridobitve gradbenega dovoljenja. Za zgrajen objekt se smatra
objekt z veljavnim uporabnim dovoljenjem.
Po tem datumu je občina upravičena do
odškodnine zaradi nastale škode.
8. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša 10%
od izhodiščne cene in mora biti nakazana na
račun Občine Šempeter-Vrtojba pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP),
številka: 01383-0100014409, SI 44857390,
obvezni sklic 00-722100. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena v roku osmih dni
po sprejemu sklepa o izbiri brez obresti,
uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri
plačilu kupnine;
– izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od treh mesecev od zadnjega
dne, določenega za vložitev ponudbe;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
9. 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 ponudbe (varščina) ne
vrne.
10. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevana naslednja merila:
– ponujena višina kupnine 30%, kar
pomeni, da bo najvišja kupnina prejela
3 točke, naslednja 2 točki, ostale 0 točk;
– rok izgradnje objekta 30%, kar pomeni,
da bo ponudba z najkrajšim rokom prejela 3
točke, naslednja 2 točki, ostale 0 točk;
– idejna zasnova objektov in zunanja ureditev 30%, kar pomeni, da bo ponudba z najbolj celovito rešitvijo prejela 3 točke, naslednja 2 točki, ostale 0 točk;
– rok plačila zemljišča 10%, kar pomeni,
da bo najkrajši rok prejel 1 točko, naslednji
0,5 točke, ostali 0 točk.
11. V primeru več pravilno in pravočasno
prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj
ugodne od ostalih vlog, župan odloči, da se
izvede dražba, na katero se povabi vse
ponudnike, ki so predložili enakovredno
vlogo.
12. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem zbiranju ponudb v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
13. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 8 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je
dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene
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pogodbe v roku, se šteje, da je odstopil od
ponudbe in se mu v tem primeru varščina ne
vrne.
14. Občina Šempeter-Vrtojba si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim
ponudnikom.
15. Pogoji iz tega zbiranja ponudb so
sestavni del pogodbe o prodaji zemljišča.
16. Davek na dodano vrednost plača
kupec.
17. Javno odpiranje bo 27. decembra
2004 ob 13. uri v sejni sobi Občine Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici.
18. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Občini Šempeter-Vrtojba
pri Simonu Jazbecu, tel. 05/335-10-08.
Občina Šempeter-Vrtojba
Ob-32560/04
Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg
8, Dolenjske Toplice, na podlagi Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem občina (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), Odloka o proračunu Občine
Dolenjske Toplice (Ur. l. RS, št. 41/04) in
sklepa občinskega sveta z dne 30. 9. 2003,
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so nepremičnine
naslednja stavbna zemljišča:
a) stavbno zemljišče parc. št. 513/1, k.o.
Toplice, gozd 2, v izmeri 845 m2, po izklicni
ceni 6,450.000 SIT;
b) stavbno zemljišče parc. št. 513/2, k.o.
Toplice, gozd 2, v izmeri 738 m2, po izklicni
ceni 5,800.000 SIT;
c) stavbno zemljišče parc. št. 513/4, k.o.
Toplice, gozd 2, v izmeri 1248 m2, po izklicni
ceni 7,500.000 SIT.
Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. Davek na promet z nepremičninami ter vse druge dajatve in stroške
povezane s prenosom lastništva plača
kupec.
2. Ponudnik je vezan na ponudbo 30 dni
po poteku roka za oddajo ponudbe.
3. Prodaja poteka po načelu »videno-kupljeno«.
4. Najugodnejši ponudnik-kupec je dolžan
skleniti kupoprodajno pogodbo v 10 delovnih
dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne
pogodbe v prej navedenem roku se šteje, da
je odstopil od sklenitve pravnega posla in
vplačana varščina zapade v korist Občine
Dolenjske Toplice. Notarska potrditev kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena najkasneje v desetih dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe.
5. Najugodnejši ponudnik mora celotno
kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe oziroma po izstavitvi
računa na transakcijski račun Občine Dolenjske Toplice, številka 01357-0100015780, pri
čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
6. Lastninska pravica za konkretno nepremičnino bo prenesena na kupca z dnem
popolnega plačila kupnine, določene v kupoprodajni pogodbi.
7. Prodajalec si pridržuje pravico, da kljub
prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe in
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ponudnikom tudi ne prizna nikakršnih stroškov s pripravo pisne ponudbe.
8. Pri prodaji nepremičnin na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo
ﬁzične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane in
imajo sedež v Republiki Sloveniji in ki resnost
svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v
višini 10% od izhodiščne cene.
9. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako
ali višjo od izhodiščne cene.
10. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
kupca in njegov točen naslov; navedbo zemljišča za katerega daje ponudbo (parc. št. in
k.o.) ter ponujeno ceno v SIT. Ponudnik mora
ponudbi priložiti
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od izklicne cene na transakcijski račun Občine
Dolenjske Toplice, št. 01357-0100015780.
Priložiti je potrebno tudi celotno številko transakcijskega računa, ime banke in številko
banke ponudnika za primer vračila plačane
varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravno osebo);
– fotokopijo potrdila o državljanstvu (za
ﬁzične osebe);
– izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe;
– davčno številko, matično številko, telefonsko številko;
– podpisano izjavo, da v celoti sprejema
pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb;
– podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot
najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne
pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene
kupoprodajne pogodbe.
10. Upoštevali bomo podpisane pisne
ponudbe, ki bodo prispele v zaprti kuverti in
pravilno označeni kuverti do vključno
6. decembra 2004 do 10. ure na naslov:
Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8,
8350 Dolenjske Toplice. Ponudba mora biti v
zaprti kuverti in opremljena z oznako »Ne
odpiraj – Ponudba za prodajo nepremičnine
– stavbna zemljišča«.
11. Odpiranje zbranih ponudb bo dne
6. decembra 2004 z začetkom ob 12. uri na
sedežu Občine Dolenjske Toplice, Zdraviliški
trg 8, Dolenjske Toplice.
12. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le pravočasno prispele
ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse
razpisne in ostale navedene pogoje.
13. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 8 dneh od
odpiranja ponudb.
14. Varščina bo neuspelim ponudnikom
brez obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh po
odpiranju ponudb oziroma obvestilu o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
15. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti
ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja pisnih ponudb. V primeru da bodo prispeli dve ali
več enakovrednih ponudb, bo prodajalec
ponudnike, ki bodo podali enakovredne
ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in bo
nato med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami izbral najugodnejšega ponudnika.
16. Vse informacije glede razpisa ter
obrazce izjav zainteresirani ponudniki dobijo
na Občini Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8,
Dolenjske Toplice ali po tel. 07/38-45-184,
vsak dan od 10. do 12. ure, kontaktna oseba
je Goran Udovč. Ogled nepremičnin je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Občina Dolenjske Toplice
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-750/2004-11 Ob-31912/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Avdijaj Nezirja, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Avdijaj Nezirju, roj. 26. 6. 1958, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Tesovnikova ulica 50 A, Ljubljana, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-751/2004-11 Ob-31913/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Dakaj Ševki, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Dakaj Ševki, roj. 20. 4. 1960, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Tesovnikova ulica 50 A v Ljubljani, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-695/2004-13 Ob-31914/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Dornik Aleksandra, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Dornik Aleksandru, roj. 15. 1. 1969 s prijavljenim stalnim prebivališčem na Rožičevi ulici
3 v Ljubljani, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/05-08-21102-749/2004-11 Ob-31915/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
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zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Ćorri Kadri, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Ćorri
Kadri, roj. 5. 10. 1964, s prijavljenim stalnim prebivališčem na Tesovnikovi ulici 50 A,
Ljubljana, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/10-04-21102-953/2003-23 Ob-31917/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02, 73/04) in pooblastila načelnice
št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Žerić Sajmo, s stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Zakotnikova ulica
1, izdaja po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Žerić
Sajmi, roj. 12. 3. 1959, s stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Zakotnikova ulica
1, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/10-08-21102-632/2004-15 Ob-31956/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št.
2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Smajlović Ibrahima in Smajlović Emine, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankama
Smajlović Ibrahimu, roj. 5. 7. 1947 in Smajlović Emini, roj. 22. 4. 1952, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Na Lazih 16, Brezovica pri Ljubljani, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/10-08-21102-611/2004-9 Ob-31957/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošne upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Janežič Viljema, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Janežič Viljemu, roj. 20. 1. 1966, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Gunceljska cesta 6, Ljubljana, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Št. 2/05-08-21102-473/2004-12 Ob-31958/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošne upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2. 2003,
v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Lukić Obrada, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Lukić Obradu, roj. 17. 9. 1954, s prijavljenim
stalnim prebivališčem na naslovu Glinškova ploščad 4, Ljubljana, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 211-45/04-511
Ob-31960/04
Upravna enota Ravne na Koroškem, vodja oddelka za upravne notranje zadeve, izdaja po pooblastilu načelnice Upravne enote
Ravne na Koroškem, št. 020-3/00-204 z dne
3. 4. 2000, na podlagi prvega odstavka 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Sava Stevića, sedaj neznanega prebivališča, po uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Savu Steviću, roj. 13. 10. 1956, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Črni na Koroškem, Lampreče 26, se postavi Robert
Pečnik, delavec Upravne enote Ravne na
Koroškem.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-27/2004
Ob-32167/04
Upravna enota Koper, Oddelek za upravne notranje zadeve izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 56/03) in pooblastila načelnika Upravne enote Koper št. 032-15/2004
z dne 19. 10. 2004 v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča
Slabe Petra, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Kopru, na naslovu Benčičeva ulica
št. 2a, sedaj neznanega prebivališča, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep o postavitvi
začasnega zastopnika:
1. Nadja Bezek, delavka Oddelka za
upravne notranje zadeve pri upravni enoti
Koper, se postavi za začasno zastopnico
Slabe Petru, roj. 19. 6. 1955 v Brežicah, s
prijavljenih stalnim prebivališčem v Kopru,
na naslovu Benčičeva ulica št. 2a, sedaj
neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 209-50/2004
Ob-32168/04
Upravna enota Koper, Oddelek za upravne notranje zadeve izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Upravne enote Koper št. 032-15/2004 z dne
19. 10. 2004 v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Kovačič
Weingerl Suzane, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Bertokih, na naslovu Ulica ob
spomeniku št. 14, sedaj neznanega prebivališča, po uradni dolžnosti, naslednji sklep o
postavitvi začasnega zastopnika:
1. Nadja Bezek, delavka Oddelka za
upravne notranje zadeve pri upravni enoti
Koper, se postavi za začasno zastopnico
Kovačič Weingerl Suzani, roj. 17. 4. 1966
v Mariboru, s prijavljenih stalnim prebivališčem v Bertokih, na naslovu Ulica ob spomeniku št. 14, sedaj neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi sama stranka, njen zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-21/2004-3
Ob-31938/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, z dnem 11. 11.
2004 sprejme v hrambo statut z nazivom
»Pravila sindikata zavoda SVIZ« in ga vpi�e
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno �tevilko 302 za sindikat z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti
Slovenije Srednje zdravstvene šole Ljubljana, s kratico: SVIZ Srednje zdravstvene
šole Ljubljana in sedežem: Poljanska cesta 61, Ljubljana.
Št. 013-13/2004-4
Ob-31939/04
Sindikat Zavoda Srednje lesarske šole
Nova Gorica, s sedežem Nova Gorica, Erjavčeva 4/A, katerega pravila sindikata zavoda so bila sprejeta v hrambo z odločbo
upravnega organa št. 013-25/93-1/Us dne
30. 4. 1993 in so bila vpisana v evidenco
statutov in pravil sindikatov pod zaporedno
št. 34, se z dnem 15. 11. 2005 izbriše iz evidence statutov in pravil sindikatov.
Št. 025-3/2004
Ob-31941/04
1. Upravna enota Piran prejme v hrambo Pravila Sindikata zavoda SVIZ Obalne
galerije Piran:
Datum vpisa: 21. 10. 2004.
Ime in kratica sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije
– Obalne galerije Piran/Sindacato Sloveno dell'educazione, dell'istruzione, della
scienza e cultura – Gallerie costiere di
Pirano, kratica: SVIZ OGP Piran-Pirano.
Sedež sindikata: Tartinijev trg 3, 6330
Piran.
2. Pravila iz prve točke te odločbe so vpisana v register evidence, ki se vodi pri temu
organu pod zaporedno številko 32.
3. Sindikat mora sporočiti tukajšnjemu
upravnemu organu vse spremembe podatkov, se vpisujejo v evidenco in dejstva, ki
so podlaga za vpis v evidenco.
Št. 013-12/2004-4
Ob-31966/04
Oddelek za občo upravo pri Upravni enoti Nova Gorica izdaja na podlagi drugega
odstavka 3. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/93)
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in po pooblastilu načelnika Gorazda Mafﬁja
št. 031-3/2004 z dne 21. 5. 2004, na podlagi
zahtevka »Sindikata komunale, varovanja
in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
Sindikata Mestne storitve, javnega podjetja d.o.o. Nova Gorica« Nova Gorica, Ul.
Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica
naslednjo odločbo:
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
17. 11. 2004 v hrambo pravila Sindikata
komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Sindikata Mestne storitve, javnega podjetja d.o.o. Nova Gorica,
Ul. Gradnikove brigade 6, Nova Gorica.
Ime sindikata je Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami
Slovenije, Sindikat Mestne storitve, javno podjetje d.o.o. Nova Gorica; skrajšano
ime – kratica pa je SKVNS, Sindikat Mestne storitve, javno podjetje d.o.o. Nova
Gorica.
Sedež sindikata je na naslovu Ulica
Gradnikove brigade 6, Nova Gorica.
Sindikat je z dnem 17. 11. 2004 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila organizacije sindikata v zavodu
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
Upravne enote Nova Gorica pod zaporedno št. 140.
Št. 01-3/2004
Ob-31969/04
Republika Slovenija, Upravna enota Sevnica, izdaja na podlagi drugega odstavka 3.
člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Ur. l. RS, št. 13/93), na vlogo Sindikata
Mercator Sevnica, Mercator Dolenjska d.d.,
Savska cesta 20/b, 8290 Sevnica, ki ga zastopa sindikalni zaupnik Božidar Debevc,
naslednjo odločbo:
Pravila Sindikalne podružnice Mercator Dolenjske d.d., Prodajni center Sevnica, ki so bila z odločbo št. 01100-0001/00 z
dne 12. 4. 2000 vzeta v hrambo pri Upravni
enoti Sevnica in vpisana v evidenco pod
zap. št. 02, se vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 141-22/2004 6403
Ob-31971/04
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi
5. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/93) in Pravilnika o
evidenci statutov sindikatov (Uradni list RS,
št. 18/93), po pooblastilu načelnika Upravne
enote Maribor, št. 123-05-218/96-0610/13 z
dne 24. 12. 2002, na zahtevo ZSSS, Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, Sindikat podjetja Mestni promet Maribor d.o.o.
Maribor, iz Maribora, Linhartova ulica 22, ki
ga zastopa Jožef Mesarec, v zadevi hrambe
statuta sindikata, naslednjo odločbo o izbrisu iz evidence statutov sindikatov:
Pravila sindikata podjetja MPM d.o.o.,
ki so hranjena v Upravni enoti Maribor na
podlagi odločbe številka 141-01/01 112, z
dne 23. 1. 2001 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 01,
z dne 19. 1. 2001, se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3072-14/02-63
Ob-32368/04
Urad RS za varstvo konkurence je
19. 11. 2004 na podlagi postopka ugotavlja-
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nja zlorabe prevladujočega položaja družbe
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, na zahtevo družbe Medinet d.o.o., Tržaška cesta 85, Maribor,
sprejel odločbo kot sledi iz izreka odločbe
v nadaljevanju:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana, je zlorabil prevladujoči položaj na upoštevnem trgu dajanja širokopasovnega dostopovnega ADSL omrežja v
uporabo komercialnim ponudnikom storitev
internetnega dostopa na območju Republike
Slovenije, s tem, da je:
1. od dne 18. 4. 2001, ko je Medinet prejel prilogo k Pogodbi o zakupu kapacitete
dostopovnega omrežja ADSL 08/0/54/024
001, pa do dne 14. 8. 2003, ko je Medinet
od Telekoma prvič prejel račun, na katerem
je bil obračunan popust na ATM priključnine, različno obračunaval cene zakupa podatkovnih vodov, kar ni bilo v skladu z objavljenim cenikom Telekoma Slovenije, s čimer je slednji uporabljal neenake pogoje za
primerljive posle s poslovnima partnerjema
SIOL d.o.o. in Medinet, kar je slednjega postavilo ali sililo v konkurenčno slabši položaj
in kar pomeni kršitev četrte alinee petega
odstavka 10. člena ZPOmK;
2. od novembra 2001 do 12. 6. 2003 s
svojimi ravnanji na področju trženja, obračunavanja in informiranja glede storitve zakupa
podatkovnih vodov po »principu združevanja
navideznih poti – multipleksiranje« neenako
obravnaval družbo Medinet v primerjavi s
svojo hčerinsko družbo SIOL d.o.o. Slednja
je s tem pridobila konkurenčno prednost na
trgu ponudbe ADSL internetnega dostopa,
medtem ko je Medinet postavilo ali sililo v
konkurenčno slabši položaj in kar pomeni
kršitev četrte alinee petega odstavka 10.
člena ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
po Zakonu o
elektronskih
komunikacijah
Št. 400-10/2004/2

Ob-32148/04

Poziv zavezancem
za letno plačilo agenciji
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l.
RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1) in 4. člena
Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc
in za uporabo številk (Ur. l. RS, št. 118/04)
je pripravila Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS predlog splošnega akta
Tarifa o vrednosti točke za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih
frekvenc in za uporabo telekomunikacijskih
številk.
Besedilo predloga je objavljeno na spletnih straneh www.apek.si.
Agencija vabi vse zavezance za plačilo
in drugo zainteresirano javnost, da pošljejo svoje pripombe, mnenja ali dopolnitve k
predlogu do petka, 3. decembra 2004 na
naslov: Agencija za pošto in elektronske
komunikacije RS, p. p. 418, 1001 Ljublja-
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na, (pri pošiljanju se sklicujte na številko
400-10/2004).
Rok za mnenja, pripombe in predloge se
šteje od dneva objave na spletnih straneh
agencije.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije RS

Objave
gospodarskih družb
Ob-32369/04
Direktor družbe DEJ, d.o.o., Dunajska
58, Ljubljana (v nadaljevanju: DEJ, d.o.o.)
na podlagi 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
1. Dne 23. 11. 2004 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani predložen Oddelitveni načrt družbe DEJ, d.o.o.
2. Na sedežu družbe DEJ, d.o.o., Dunajska 58, Ljubljana, je od objave tega obvestila do 26. 12. 2004 v času od 8. do 12.
ure na vpogled Oddelitveni načrt družbe
DEJ, d.o.o., letno poročilo družbe DEJ,
d.o.o. za zadnja tri leta, vmesna bilanca
stanja družbe DEJ, d.o.o. po stanju na dan
30. 6. 2004 in poročilo o reviziji ustanovitve
novih družb.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
3. Na skupščini se bo razložil Oddelitveni
načrt, prav tako pa bodo družbeniki obveščeni o vseh morebitnih pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od
sestave Oddelitvenega načrta do zasedanja
skupščine. Za pomembno se šteje predvsem tista sprememba, zaradi katere bi bilo
primerno drugačno menjalno razmerje.
DEJ, d.o.o.
direktor
Bojan Kranjc
Št. 97/04
Ob-32388/04
Direktorja družbe Arka import export,
d.o.o., Hmeljarska ulica 1, 3310 Žalec (v
nadaljevanju: Arka, d.o.o.) Darjo Šaver in
Alenka Šaver na podlagi 533.f člena Zakona
o gospodarskih družbah objavljata naslednje obvestilo:
1. Dne 23. 11. 2004 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložen
Oddelitveni načrt družbe Arka, d.o.o.
2. Na sedežu družbe Arka, d.o.o., Hmeljarska ulica 1, 3310 Žalec, je od objave tega
obvestila do 26. 12. 2004 v času od 8. do
12. ure na vpogled Oddelitveni načrt družbe
družbe Arka, d.o.o., letno poročilo družbe
Arka, d.o.o. za zadnja tri leta, vmesna bilanca stanja družbe Arka, d.o.o. po stanju na
dan 30. 9. 2004 in poročilo o reviziji ustanovitve novih družb.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Na skupščini se bo razložil Oddelitveni načrt, prav tako pa bodo družbeniki
obveščeni o vseh morebitnih pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju od sestave Oddelitvenega načrta do
zasedanja skupščine. Za pomembno se
šteje predvsem tista sprememba, zaradi
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katere bi bilo primerno drugačno menjalno
razmerje.
Arka import export, d.o.o.
direktorja:
Šaver Darjo
Šaver Alenka
Ob-32180/04
Na podlagi sklepa skupščine Emone blagovni center d.d., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 9a, Ljubljana (v nadaljevanju:
družba), sprejetega na 6. skupščini družbe
dne 15. 9. 2004, pri 4. točki dnevnega reda,
uprava družbe objavlja
2. vabilo
delničarjem družbe, da družbi prodajo
35.856 delnic družbe, ki niso bile prodane
na podlagi 1. poziva, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 1. 10. 2004.
Družba bo od delničarjev odkupila delnice pod naslednjimi pogoji:
– cena za eno delnico je 2.300 SIT,
– družba izvede plačilo za delnice takoj
po 6 mesecih od dneva vpisa objave vpisa
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
sodni register in ko je bilo upnikom, katerih
terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala v register
in ki so terjatve pravočasno prijavili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje njihovih
terjatev,
– družba izvede plačilo na transakcijske
račune delničarjev,
– delničar je dolžan na svoje stroške prenesti delnice na družbo v roku 5 dni od sklenitve prodajne pogodbe,
– pogodba o prodaji delnic preneha veljati tudi v primeru, če družba upnikom, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
register in ki so terjatve pravočasno prijavili,
ne more zagotoviti poplačila ali zavarovanje
njihovih terjatev.
Delničarji, ki želijo družbi prodati delnice
pod zgoraj navedenimi pogoji, naj po pošti na naslov Emone blagovni center d.d.,
Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 9a,
1000 Ljubljana, priporočeno s povratnico
posredujejo pisno ponudbo za prodajo delnic pod zgoraj navedenimi pogoji, tako da
jo bo družba sprejela v roku 8 dni od objave
tega vabila.
Družba bo odkupila delnice od delničarjev po vrstnem redu prejetih zavezujočih
ponudb delničarjev dokler ne bodo še vse
neodkupljene delnice kupljene. Kolikor bo
družba v enem dnevu prejela ponudbe delničarjev, ki bodo skupno želeli prodati večje
število delnic, kot jih je pripravljena družba
odkupiti v skladu s tem vabilom, bo družba
delno sprejela ponudbe vseh delničarjev sorazmerno številu delnic, ki jih želi posamezni
delničar prodati.
Emona blagovni center d.d., Ljubljana
uprava – direktor

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-31962/04
Direktor družbe Ingrad Gramat Trgovska in proizvodna družba d.d., Celje, Medlog 7, vpisane pod vložno številko 10405400
Okrožnega sodišča v Celju, na podlagi 4. toč-

ke 465. člena ZGD objavlja obvestilo, da je
Cestno podjetje Maribor d.d., dne 24. 9. 2004
postalo imetnik 431.499 navadnih imenskih
delnic družbe Ingrad Gramat, d.d. Celje, kar
predstavlja 74,5% celotnega kapitala.
Ingrad Gramat, d.d.
direktor
Gregor Jan, univ. dipl. inž. stroj.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-31918/04
V skladu s 445. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe, družba Belinka Perkemija d.o.o., Zasavska c. 95, 1001 Ljubljana,
objavlja skrajšan
sklep
o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala,
sprejet na skupščini družbe dne 11. 11.
2004.
1. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz
4.422,268.150,64 SIT za 2.337,249.000 SIT
na 2.085,019.150,64 SIT zaradi prilagoditve
velikosti osnovnega kapitala obsegu poslovanja oziroma dejavnosti družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po določbah veljavnega Zakona o gospodarskih
družbah o rednem zmanjšanju osnovnega
kapitala.
2. Po vpisu zgornjega sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register bo
svet družbenikov Belinke Perkemije odločil
o roku izplačil družbenikoma zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala.
Direktor družbe poziva vse upnike, da se
zglasijo pri družbi na sedežu družbe ter izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala v skladu s tem sklepom.
Belinka Perkemija d.o.o.
direktor družbe:
mag. Silvo Svete
Št. 6/04
Ob-31937/04
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah, Uroš Dobrin kot direktor
družbe Hidro Watt, d.o.o., Tržič, s sedežem
in poslovnim naslovom Jelendol 24a, 4290
Tržič, vpisane v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kranju pod št. reg. vložka
1/04801/00, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki so ga družbeniki družbe sprejeli dne
28. 10. 2004:
Osnovni
kapital
družbe
se
iz
220,866.442,01
SIT
zmanjša
za
90,866.442,01 SIT na 130,000.000 SIT.
Razlog za navedeno zmanjšanje je neustreznost višine osnovnega kapitala glede
na vsebino in obseg poslovanja družbe.
Poziva se morebitne upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem kapitala.
Hidro Watt d.o.o.
direktor
Uroš Dobrin
Ob-31961/04
Družba Bramac strešni sistemi d.o.o.,
Dobruška vas 45, 8275 Škocjan, bo na pod-
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lagi sklepa skupščine z dne 4. 10. 2004,
zmanjšala osnovni kapital za 660,000.000
SIT. Osnovni kapital bo po zmanjšanju znašal 250,000.000 SIT.
Na podlagi 454. člena ZGD družba poziva upnike, da se zglasite pri družbi in izjavite, ali soglašate z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Bramac strešni sistemi d.o.o., Škocjan
direktor: mag. Mark Anžur
Ob-31974/04
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah obveščamo vse upnike, da
je skupščina družbe DPN-UBK, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana, na svojem zasedanju
dne 28. 10. 2004 med drugim sprejela tudi
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, in
sicer se je kapital v višini 17,567.103 SIT
zmanjšal za 15,400.000 SIT na 2,167.103
SIT.
Upnike pozivamo, da v roku 8 dni obvestijo družbo DPN-UBK, d.o.o. na naslov
Tržaška 116, Ljubljana, o morebitnem nasprotovanju sprejetemu sklepu.
DPN-UBK d.o.o.
direktor družbe: Abdulah Zejnelagič
Št. 131
Ob-32108/04
Alta Propaganding d.o.o., Zgoša 53,
4275 Begunje na Gorenjskem, objavlja po:
– sklepu št. 1 sprejetem dne 18. 12.
2002, da se vpisani osnovni kapital družbe,
v vrednosti 2,800.000 SIT poveča iz sredstev družbe nerazdeljenega čistega dobička poslovnega leta 2002 za znesek v višini
3,480.000 SIT. Tako povečani osnovni kapital družbe znaša 6,280.000 SIT;
– sklepu št. 2 družbeniki imajo v osnovnem kapitalu nominalne vrednosti 6,280.000
SIT sledeče poslovne deleže: Križnar Vladimir 3,000.000 SIT, Križnar Mojca 3,000.000
SIT ter družba Alta Propaganding d.o.o.
280.000 SIT;
– sklepu št. 7 povečani osnovni kapital družbe 6,280.000 SIT se zmanjša za
280.000 SIT z umikom lastnega poslovnega deleža družbe, tako da znaša zmanjšan
osnovni kapital družbe 6,000.000 SIT, v katerem imata družbenika Križnar Vladimir in
Križnar Mojca vsak poslovni delež v nominalni vrednoti 3,000.000 SIT.
Alta Propaganding, d.o.o.
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d.d., Škofja Loka, ki je bila sklicana na zahtevo
delničarja Global B & C, d.o.o. Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 3, Ljubljana, za dne 2. 12.
2004, v soglasju z delničarjem Global B & C,
d.o.o. iz Ljubljane, preloži na dan 18. 1. 2005
ob 16. uri v sejni sobi družbe Termo, d.d.,
Škofja Loka, Trata 32, z istim dnevnim redom in predlogi sklepov, kot so bili objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 90 z dne 13. 8. 2004.
Termo, d.d., Škofja Loka
uprava: Janez Deželak
predsednik nadzornega sveta:
Mirko Opara
Ob-32355/04
Popravek
Uprava družbe Steklarna Luminos d.d.,
Ljubljanska cesta 35, Slovenska Bistrica,
objavlja popravek sklica 11. skupščine, objavljenega dne 19. 11. 2004 v Uradnem listu
RS, št. 124/2004.
Skupščina je bila sklicana za dne 21. 12.
2004 ob 10. uri na sedežu družbe, kar ostaja
nespremenjeno, popravki so objavljeni zaradi na novo nastalih objektivnih okoliščin,
kot sledi:
Točka 5. se spremeni in pravilno glasi:
5. Odstop članov nadzornega sveta.
Na podlagi odstopne izjave se z dnem
19. 11. 2004 preneha mandat predsedniku
nadzornega sveta Davorinu Škrinjariču. Na
podlagi pisne odstopne izjave se z dnem
22. 11. 2004 preneha mandat članu nadzornega sveta Robertu Rudolfu. Na podlagi
odstopne izjave se z dnem 22. 11. 2004
preneha mandat članu nadzornega sveta
Albinu Šrimpfu.
6. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: za nove člane nadzornega
sveta, predstavnike delničarjev, se imenujejo
Bojan Bevc, Janez Sitar, tretji član bo imenovan na skupščini po predlogu delničarjev.
Točko 7. Vprašanja in predlogi delničarjev uprava umika iz dnevnega reda.
Uprava in nadzorni svet predlagata v
sprejem sklepe, kot so predlagani v točkah
1, 2 in 3 v objavljenemu sklicu skupščine z
dne 19. 11. 2004, v Uradnem listu RS, št.
124/2004.
Nadzorni svet predlaga točko 4, kot je
predlagana v objavljenemu sklicu skupščine
z dne 19. 11. 2004, v Uradnem listu RS, št.
124/2004.
Spremenijo se pogoji udeležbe na skupščini kot sledi:
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.
Skupščina veljavno odloča, če je na seji
prisotnih več kot 15% glasov.
Ostali pogoji udeležbe, ki so objavljeni
v poglavjih Prijava udeležbe na skupščini, Gradivo in Predlogi delničarjev ostajajo
enaki objavi sklicu skupščine z dne 19. 11.
2004, v Uradnem listu št. 124/2004.
Steklarna Luminos d.d.
uprava
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paj več, kot 5% osnovnega kapitala, sporoča
v zvezi s sklicem skupščine delničarjev Rogaška Crystal Holding d.d., ki bo dne 23. 12.
2004 ob 13. uri v prostorih Steklarskega
hrama, d.o.o., Ulica talcev 1, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 124 z dne 19. 11.
2004, naslednji nasprotni predlog:
Nasprotni predlog in dopolnitev dnevnega reda k predlogu uprave pod 2. točko
dnevnega reda sklica skupščine, objavljenega v Ur. l. RS, št. 124 z dne 19. 11. 2004,
stran 7970:
1. Nasprotni predlog sklepa k točki 2.1.
se glasi:
»Skupščina se seznani z mnenjem revizorja glede sestavljenega letnega poročila
za leto 2003, s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2003 ter mnenjem revizorja glede sestavljenega konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2003.«
2. Dopolnitev dnevnega reda pod točko
2.3. naj se glasi:
»Predmet: sprejemanje letnega poročila
in konsolidiranega letnega poročila za leto
2003.«
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2003, kakor je bilo sestavljeno s
strani uprave družbe.
Gradivo s podanim nasprotnim predlogom in dopolnitvijo dnevnega reda je na
vpogled na sedežu družbe v pravni pisarni
vsak delovni dan od 9. do 13. ure.
Rogaška Crystal Holding, d.d.
uprava
Ob-32591/04

Ob-31954/04

Ob-32590/04

Nasprotni predlog
in dopolnitev dnevnega reda
Rogaška Crystal Holding d.d., kot večinski delničar sporoča v zvezi s sklicem skupščine delničarjev Steklarne »Rogaška« d.d.,
ki bo dne 21. 12. 2004 ob 13. uri v prostorih
Steklarskega hrama, d.o.o., Ulica talcev 1,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 124 z
dne 19. 11. 2004, naslednji nasprotni predlog:
Nasprotni predlog in dopolnitev dnevnega reda k predlogu uprave pod 2. točko
dnevnega reda sklica skupščine, objavljenega v Ur. l. RS, št. 124 z dne 19. 11. 2004,
stran 7970:
1. Nasprotni predlog sklepa k točki 2.1.
se glasi:
»Skupščina se seznani z mnenjem revizorja glede sestavljenega letnega poročila
za leto 2003, s poročilom nadzornega sveta
o preveritvi letnega poročila za poslovno
leto 2003.«
2. Dopolnitev dnevnega reda pod točko
2.3. naj se glasi:
»Predmet: sprejemanje letnega poročila
za leto 2003.«
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 2003, kakor je bilo
sestavljeno s strani uprave družbe.
Gradivo s podanim nasprotnim predlogom in dopolnitvijo dnevnega reda je na
vpogled na sedežu družbe v pravni pisarni
vsak delovni dan od 9. do 13. ure.
Steklarna »Rogaška« d.d.
uprava

Obvestilo
Uprava družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
Trata 32, s soglasjem nadzornega sveta obvešča vse delničarje, da se skupščina Termo,

Nasprotni predlog
in dopolnitev dnevnega reda
Skupina delničarjev delničarjev družbe
Rogaška Crystal Holding d.d., ki imajo sku-

Ob-31985/04
Na podlagi določb statuta delniške družbe in v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje

Ob-32178/04
Družba Emona blagovni center d.d.,
Ljubljana, obvešča svoje delničarje in upnike, da je bil skupščinski
sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
vpisan v sodni register dne 4. 11. 2004.
Upnike, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v sodni register, opozarjamo na pravico iz prvega odstavka 350. člena ZGD.
Emona blagovni center d.d., Ljubljana
uprava – direktor

Sklici skupščin
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12. sejo skupščine
delniške družbe Siteep Tegrad
& PAP Slovenski Inženiring za
Telekomunikacije, Energetiko,
Elektroniko in Prometno tehniko d.d.,
ki bo v torek dne 28. 12. 2004, ob 14. uri
v sejni sobi na sedežu družbe, na Pivovarniški ulici 6 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in imenujejo delovna telesa skupščine, in sicer predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov po predlogu uprave.
Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljenega notarja.
2. Zmanjšanje in hkratno povečanje
osnovnega kapitala družbe.
2/1. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi pokritja izgube.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe se zmanjša iz 607,671.000 SIT za
265,580.000 SIT na 342,091.000 SIT zaradi pokritja izgube v višini 265,580.000
SIT. Razmerje med osnovnim kapitalom v
višini 607,671.000 SIT pred zmanjšanjem
in osnovnim kapitalom v višini 342,091.000
SIT po zmanjšanju, je enako 607.671 starih delnic za 342.091 novih delnic, oziroma
za vsakih 1,7763431367 starih delnic, ki se
združijo, pripada delničarjem 1 nova delnica. V tem razmerju se združijo tudi delnice,
tako, da za vsakih 1,7763431367 sedanjih
delnic imetniku pripada 1 nova delnica, ki
glasi na enak nominalni znesek kot stara,
to je 1.000 SIT.
Stare delnice se v celoti razveljavijo in
se izda 342.091 novih imenskih delnic z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT za delnico.
Delnice se izdajo v nematerializirani obliki.
2/2. Sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki znaša 342,091.000 SIT se poveča s stvarnim vložkom za znesek 300,000.000 SIT
tako, da po povečanju znaša 642,091.000
SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 300.000 navadnih imenskih
delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
na delnico.
Vplačilo novoizdanih delnic se izvrši s
cesijo terjatve kot stvarnih vložkov upnika: A
banka Vipa d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična št. 5026024, s cesijo svoje
denarne terjatve do družbe Siteep d.d. v višini 300,000.000 SIT vplača 300.000 delnic
v nominalni vrednosti 300,000.000 SIT, to je
1.000 SIT za 1 delnico.
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic na podlagi povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki
se izključi.
Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register, so navadne, prostoprenosljive, dajejo imetniku enake pravice,
kot do sedaj izdane delnice in tvorijo z obstoječimi delnicami en razred.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
po izvedenem zmanjšanju in povečanju
osnovnega kapitala, glede višine osnovnega kapitala in števila delnic uskladi besedilo
statuta z novo višino osnovnega kapitala in
novim številom delnic.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pravico
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do udeležbe na skupščini in uresničevanja
glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno
prijavili svojo udeležbo v tajništvu uprave na
naslovu Pivovarniška ulica 6, Ljubljana so
vpisani v delniško knjigo na zadnji prijavni
dan. Pooblaščenci in zastopniki morajo poleg pisne najave za udeležbo na skupščini,
priložiti tudi dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju. Pooblastilo mora biti pisno
in shranjeno na sedežu delniške družbe.
Udeleženci se ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu delniške družbe, pol
ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo udeležbo in prejem
glasovnic.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
in s poročilom uprave o vzrokih za izključitev prednostne pravice delničarjev (četrti
odstavek 313. člena ZGD), je na vpogled
v tajništvu družbe, vsak delavnik od 10. do
12. ure, od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
pol ure kasneje v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino prisotnega zastopanega
kapitala.
Siteep d.d.
generalni direktor
Št. 139/01
Ob-32145/04
Na podlagi 16. člena statuta družbe Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana, Dunajska c. 10,
sklicuje uprava družbe
32. skupščino
družbe Ljubljanski sejem d.d. Ljubljana,
ki bo v torek dne 28. 12. 2004 ob 9. uri
v prostorih družbe Ljubljanski sejem d.d.
Ljubljana, Dunajska c. 10.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli
Barbara Kürner Čad,
– za dva preštevalca glasov se izvolita
Andreja Klajder Virant in Jože Blažič.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Predložitev letnega poročila družbe
Ljubljanski sejem d.d., Ljubljana za leto
2003 z mnenjem revizorja, pisnega poročila nadzornega sveta o letnem poročilu in
podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
a) skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o
preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe
za leto 2003,
b) skupščina podeli razrešnico upravi in
članom nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2003.
3. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja za poslovno leto 2004 se imenuje Revisto, družba
za revizijo, svetovanje in druge poslovne
storitve d.o.o., Leskovec 25, Škofja vas.
4. Sprejem sklepa o likvidaciji družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: na

podlagi sklepa skupščine se iz poslovnih in
zakonskih razlogov začne postopek redne
likvidacije družbe Ljubljanski sejem podjetje
za organizacijo sejmov, razstav in prireditev
d.d. Ljubljana, in sicer:
Ime družbe se glasi: Ljubljanski sejem
podjetje za organizacijo sejmov, razstav in
prireditev d.d. Ljubljana – v likvidaciji
Skrajšana ﬁrma: Ljubljanski sejem, d.d.,
Ljubljana – v likvidaciji
Sedež ﬁrme: Dunajska cesta 10, Ljubljana
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
direktor Ante Madjar, Tisnikarjeva 30, Ljubljana.
Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na prinosnika, je
30 dni od objave tega sklepa.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s sprejetim letnim poročilom
za leto 2003 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta o letnem poročilu, je
delničarjem na vpogled v tajništvu družbe,
Dunajska cesta 10, Ljubljana, vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, katerih pisne prijave bodo prispele na
sedež družbe najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine in so vpisani v delniški knjigi Klirinško depotne družbe (KDD) po stanju zadnjega dne prijave na skupščino. To velja
tudi za pooblaščence. Če je svojo udeležbo
prijavil delničar, na skupščini pa ga nato
zastopa pooblaščenec, se šteje, da je bila
prijava pravilno izvršena. Pooblastilo mora
biti pisno.
Ob prihodu na zasedanje skupščine se
delničarji – ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci predložijo
pooblastilo in se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb
se izkažejo z izpiskom iz sodnega registra
in osebnim dokumentom.
Ljubljanski sejem d.d. Ljubljana
uprava
Št. 147/04
Ob-32166/04
V skladu s točko 6.3. statuta družbe Kongrad gradbeno, obrtno, instalacijsko in proizvodno podjetje d.d. Tovarniška 3, Slovenske
Konjice, sklicuje uprava družbe
10. redno sejo skupščine delničarjev,
ki bo dne 27. decembra 2004 ob 17. uri
na sedežu družbe Tovarniška 3, Slovenske
Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
2. Sprejetje sklepa o uskladitvi dejavnosti družbe s standardno klasiﬁkacijo dejavnosti.
3. Spremembe statuta družbe.
4. Sprejetje čistopisa statuta glede spremembe osnovnega kapitala družbe zaradi
umika delnic, uskladitve dejavnosti in drugih
sprememb statuta.
Predlogi sprememb dejavnosti in statuta so delničarjem za vpogled na razpolago na sedežu družbe vsak dan med 7.
in 15. uro.
Pravico do glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji družbe. Delničarji lahko glasujejo na podlagi glasovnic osebno ali po
pooblaščencu, ki se mora izkazati s pisnim
pooblastilom. Zaradi ugotovitve števila glasov in razdelitve glasovnic morajo delničarji, ki želijo na skupščini uveljavitvi pravico
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do glasovanja, prijaviti svojo udeležbo na
skupščini na dan sklica skupščine med 12.
in 15. uro.
Skupščina veljavno odloča z večino glasov, če je na seji prisotnih več kot 15% vseh
glasov delničarjev. V primeru neuspešnega
sklica bo ponovna seja skupščine istega
dne v istem prostoru in z istim dnevnim
redom ob 18. uri. Na ponovnem zasedanju
skupščina odloča z večino glasov na seji
prisotnih delničarjev.
Predlogi sklepov s predlogi za glasovanje k posameznim točkam dnevnega reda
in obrazložitve predlogov sklepov delničarjem ter pooblastila za glasovanje na skupščini so poslana delničarjem.
Uprava družbe Kongrad
Ob-32696/04
Na podlagi Statuta delniške družbe Papir servis, Podjetje za predelavo odpadkov,
d.d., Ljubljana, Pod ježami 3 in v skladu s
1. točko 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah sklicujem
11. sejo skupščine
družbe Papir servis, Podjetje za
predelavo odpadkov, d.d., Ljubljana,
Pod ježami 3,
ki bo 28. 12. 2004 ob 8. uri na sedežu
družbe Papir servis d.d. Ljubljana, Pod ježami 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje organov skupščine.
Seji skupščine bo prisostvovala vabljena
notarka mag. Nina Češarek.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Rudi Vrečar, za preštevalko
glasov pa Tatjana Šlenc.
2. Nakup lastnih delnic in oblikovanje
rezerv za lastne delnice.
Skupščina v skladu z 240. členom ZGD
pooblašča upravo, da odkupi 85.565 lastnih delnic po ceni od 3.600 SIT do 7.200
SIT za delnico.
Družba bo oblikovala rezerve za lastne delnice v skladu z drugim odstavkom
240. člena ZGD iz naslednjih virov:
– druge
rezerve
iz
dobička
83,970.025,53 SIT in
– prenesenega dobička iz prejšnjih let
377,246.628,32 SIT;
– skupaj 461,216.653,85 SIT.
Gradivo za skupščino
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu vsak delovni dan med 10. in 12.
uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi zastopniki. Pooblastilo mora biti
pisno.
Delničarje, njihove zakonite zastopnike
ali pooblaščence prosimo, da svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi vsaj 3
dni pred zasedanjem skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedanem času
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti
dan uro kasneje, na istem mestu. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Papir servis, d.d.
uprava družbe
Franc Zemljič
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Objava sklepov skupščin
Ob-31992/04
Na podlagi sklepa skupščine družbe z
dne 28. 4. 2003 in v skladu s 313. členom
ZGD uprava družbe TOM, tovarna opreme
d.d., Mokronog, objavlja:
1. skupščina družbe je dne 28. 4. 2003
sprejela sklep o povečanju kapitala družbe
za 234,800.000 SIT z izdajo 23480 novih
delnic, pri čemer je nominalna vrednost vsake novo izdane delnice 10.000 SIT;
2. emisijska vrednost nove izdaje delnic
je 234,800.000 SIT; emisijski znesek vsake
novo izdane delnice je 10.000 SIT;
3. vsaka oseba, ki je bila na dan 28. 4.
2003 vpisana v delniško knjigo kot delničar,
ima prednostno pravico do vpisa 9,3174 delnice za vsako delnico, katere imetnik je v
roku 14 dni po tej objavi;
4. vse delničarje družbe pozivamo, da
družbi v roku 14 dni po objavi tega poziva na
njen naslov pisno sporočijo, ali uveljavljajo
prednostno pravico do nakupa delnic; obenem lahko družbi sporočijo svojo namero
za vpis in vplačilo števila delnic, ki presega
število delnic, do katerega imajo prednostno
pravico do vpisa;
5. po izteku roka za uveljavljanje prednostne pravice lahko nove delnice, na katerih ni uveljavljena prednostna pravica,
vpišejo in vplačajo družbeniki družb TOM
Oblazinjeno pohištvo d.o.o. in Presek d.o.o.,
pod pogojem, da družbi prodajo svoje
deleže v teh družbah; delničarji nove delnice vpišejo in vplačajo v roku, ki se izteče v
enem mesecu po tej objavi;
6. delnice se vplačajo s pisno izjavo pri
Novi Ljubljanski banki, ki za potrebe vpisa
odpre vpisno mesto na sedežu izdajatelja;
za vsako delnico se vplača najmanj 10.000
SIT v gotovini pri Novi Ljubljanski banki;
7. če v roku enega meseca po objavi
emisijskega zneska delnic ne bodo vpisane
in vplačane vse razpisane delnice, bodo
vpisnikom vrnjena plačila pri Novi Ljubljanski banki; vrnitev vplačil bo zagotovljena
najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za
vpisovanje in vplačilo delnic;
8. po uspešnem vpisu in vplačilu
najmanjšega zneska, ki ga je potrebno
vplačati ob vpisu delnic, bo uprava v roku
nadaljnih 15 dni razdelila delnice med vpisnike; delnice se vpisnikom izročijo v roku 15
dni po njihovi izdaji.
TOM, tovarna opreme d.d.
Mokronog
predsednik uprave
Bruno Gričar

Zavarovanja
SV 1077/04
Ob-32114/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o kreditu, št. kredita 5273100-397-121024/53 in sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve, SV 1077/04
z dne 18. 11. 2004, notarja Marka Finka iz
Celja, je bilo stanovanje v 1. nadstropju stanovanjske hiše Gosposka ulica 27, Celje,
ki stoji na parc. št. 2434, k.o. Celje, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 8. 11. 2004, v zvezi z zemljiškoknjižnim
dovolilom z dne 17. 11. 2004, med prodajalcem Kračun Matejem in kupcem Grahek
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Francem, zastavljeno v korist upnice Banke Celje, d.d. Celje, Vodnikova 2, matična
številka 5026121, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 13,000.000 SIT s pripadki,
napram dolžniku Grahek Francu.
SV 1078/04
Ob-32115/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o kratkoročnem
kreditu, št. pogodbe 0349895 in sporazuma
o zavarovanju denarne terjatve, SV 1078/04
z dne 18. 11. 2004, notarja Marka Finka iz
Celja, je bil posamezni del stavbe z ident.
št. 27, dvoetažno štirisobno stanovanje D
18, Ljubljanska cesta 18a, Celje, ki obsega
v III. etaži dnevni prostor s kuhinjo, otroško sobo, sanitarije in predsobo, v IV. etaži
spalnico, otroško sobo, galerijo, predsobo
in kopalnico ter v I. etaži kletno shrambo
in garažni mesti št. 29 in 30, z izmero po
katastru 148,02 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih, objektih in
napravah ter funkcionalnem zemljišču, vse
na parc. št. 682/1, 684 in 683/2, k.o. Celje,
pridobljeno na podlagi pogodbe za nakup
stanovanja z dne 13. 3. 2003 in dodatka k
njej z dne 16. 11. 2004, med prodajalcem
Gradbeništvo Božičnik s.p. in kupcem Stević in Stević d.n.o., zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Celje, Vodnikova 2,
matična številka 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 20,000.000 SIT s
pripadki, napram dolžniku Stević in Stević
d.n.o.
SV 1612/2004
Ob-32117/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opravilna številka SV 1612/2004 z
dne 18. 11. 2004, je bil poslovni prostor v izmeri 102,75 m², ki se nahaja v pritličju kraka
A poslovnega objekta OOZ, s pripadajočim
delom kleti v kraku A v izmeri 12,90 m2, v
poslovni stavbi na naslovu v Kranju, Cesta
Staneta Žagarja 37, stoječi na parceli številka 228/5, na parceli številka 228/7, na
parceli številka 227/11 in na parceli številka
1097/3, vpisanih v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kranju, pri zemljiškoknjižnem
vložku št. 1400, k.o. Primskovo, ki je last zastaviteljice Mirjane Grašič-Šircelj, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 3. 2004 in
aneksa k tej pogodbi z dne 17. 11. 2004,
zastavljen v korist Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka 5092221,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
20,400.000 SIT, ki se revalorizira v skladu
s spremembo srednjega tečaja iz Tečajne
liste Banke Slovenije za EUR in obrestuje z
Euribor, za posle z ročnostjo en mesec, povečan za 2,85 odstotne točke letno, morebitne zamudne obresti in stroške morebitne
sodne izterjave in zapade v plačilo najkasneje 31. 12. 2014 oziroma prej skladno s
tem sporazumom.
SV 692/04
Ob-32118/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV-692/04 z dne 18. 11.
2004, je bilo stanovanje št. 63 v VII. nadstropju večstanovanjske hiše Jenkova 19 v
Velenju, ki stoji na parceli št. 2712/2, vpisani pod vl. št. 3206 k.o. Velenje, z določeno
identiﬁkacijsko številko dela stavbe 1203/63,
ki obsega 79,28 m2, last Arzenšek Srdana,
roj. 20. 3. 1950, Prešernova cesta 9A, 3320
Velenje, na podlagi prodajne pogodbe z dne
13. 11. 2004, zastavljeno v korist Bank Au-
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stria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 74.500
CHF s prip.
SV 652/04
Ob-32119/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.
št. SV 652/04 z dne 18. 11. 2004, je bilo zastavljeno trisobno stanovanje št. 3, v skupni izmeri 78,85 m2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Delavska ulica 22, Mojstrana, stoječe na parc. št.
1275/4 k.o. Dovje, last zastaviteljice Katarine Kunšič, vse v korist Kärntner Sparkasse
AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, matična številka 1430564, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska 63, v zavarovanje denarne terjatve 39.400 EUR s pripadki.
SV 624/04
Ob-32120/04
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Janeza Novaka, opr. št. SV 624/04 z dne
18. 11. 2004, je bilo stanovanje št. 4, v izmeri 66,79 m2, ki se nahaja v 3. etaži in kletni
shrambi št. 4 v izmeri 5,16 m2, ki se nahaja v
1. etaži v kleti, skupaj 71,95 m2, z ustreznim
solastninskim deležem na skupnih delih in
napravah ter pripadajočem zemljišču v poslovno stanovanjskem objektu na zemljišču
parc. št. 49/1, pripadajoče zemljišče pa tudi
na zemljišču parc. št. 49/7, k.o. Kaplja vas,
last kreditojemalcev Tomažič Vanje in Tomažič Lidie, oba na naslovu Trstenik 65, 4204
Golnik, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 21. 5. 2004, sklenjene s prodajalcem
SGP Graditelj, splošno gradbeno podjetje
d.d., zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve do kreditojemalca ter zastavitelja Vanje Tomažiča, v višini
14,070.000 SIT, s pripadki.
SV 940/04
Ob-32121/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna
iz Ptuja, opr. št. SV 940/04 z dne 18. 11.
2004, je bilo stanovanje št. 15, v četrtem
nadstropju v stanovanjski hiši na naslovu Ulica 25. maja 6, Ptuj, v skupni izmeri
67,35 m2, skupaj z ustreznim solastniškim
deležem na skupnih prostorih, objektih, delih in napravah stavbe ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču parc. št. 583/1 last
dolžnika, hkrati zastavitelja in zastaviteljice,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 362-497/93-KJ z dne 1. 11.
1993 in aneksa št. 362-497/93-510 z dne
11. 10. 2004, sklenjenih med Mestno občino Ptuj, kot prodajalcem in Ber Zlatkom
in Ber Rozalijo, kot kupcema, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, matična številka
5706491, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 22.098,85 EUR s pripadki.
SV 3660/2004
Ob-32125/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-3660/2004 z dne
17. 11. 2004, sta bila poslovni prostor – lokal št. A.P.V v izmeri 38,81 m2 in poslovni
prostor – lokal št. A.P.VI v izmeri 48,22 m2,
vse v stavbi A/II na naslovu Dunajska c.
198, Ljubljana, parc. št. 391/2, parc. št.
392/4, parc. št. 394/4, parc. št. 396/6, parc.
št. 397/9, parc.št. 397/12, parc. št. 397/13,
parc. št. 397/14 in parc. št. 406/7, vse k.o.
Stožice, v lasti zastavitelja Gregorja Škorjanca, Ljubljana, Černetova ul. 3A, EMŠO
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1209969500116, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 471/04 z dne 11. 11. 2004, sklenjene s prodajalcem R.E.Z. inženiring d.o.o.,
Ljubljana, Kersnikova 10, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 11. 11. 2004, zastavljena v korist upnice Banke Koper d.d., 6000
Koper, Pristaniška 14, matična št. 5092221,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
24,000.000 SIT s pripadki.
SV 1650/04
Ob-32126/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1650/04
z dne 17. 11. 2004, je bila nepremičnina
– poslovni prostor številka K.1.06 v izmeri
38,24 m2, v 1. kleti TPC City Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 5, zgrajenega na parceli številka 1771 katastrska občina Maribor-Grad,
last zastaviteljice Irene Križan, do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 10.
2004, sklenjene med njo kot kupcem ter
med Milanom Ekartom kot prodajalcem zastavljena v korist:
– prve upnice: Nove kreditne banke Maribor d.d., za zavarovanje denarne terjatve
prej navedene upnice do dolžnika Darvel
- Trgovina na debelo in drobno in prodaja
blaga zunaj prodajaln, Križan Irena s.p., Ulica Pohorskega bataljona 17, 2106 Maribor,
v višini dela glavnice, to je v višini 4,900.000
SIT, z obrestmi pa od celotne glavnice, to
je z obrestmi od zneska 9,800.000 SIT in
vsemi pripadki, z zapadlostjo najkasneje do
vključno 1. 12. 2012 in v korist
– drugega upnika: Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo do zgoraj navedenega dolžnika v višini največ
4,900.000 SIT.
SV 1651/04
Ob-32127/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1651/04
z dne 17. 11. 2004, je bila nepremičnina
– poslovni prostor številka K.1.06 v izmeri
38,24 m2, v 1. kleti TPC City Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 5, zgrajenega na parceli številka 1771, katastrska občina Maribor-Grad,
last zastaviteljice Irene Križan do celote,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 22. 10.
2004, sklenjene med njo kot kupcem ter
med Milanom Ekartom kot prodajalcem; zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., za zavarovanje denarne
terjatve prej navedene upnice do dolžnika
Darvel - Trgovina na debelo in drobno in
prodaja blaga zunaj prodajaln, Križan Irena
s.p., Ulica Pohorskega bataljona 17, 2106
Maribor, v višini 17.500 EUR s pripadki in z
zapadlostjo najkasneje do vključno 10. 12.
2012.
SV 485/04
Ob-32128/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 485/04 z dne 18. 11.
2004, je bilo stanovanje, ki še ni vpisano v
zemljiški knjigi, v stanovanjski stavbi označeni z identiﬁkacijsko številko 00675 v 1.
nadstropju, dvosobnem stanovanju št. 3 v
izmeri 68,97 m2 in kletni shrambi v izmeri
6,14 m2, skupna izmera 75,11 m2, ident.
št. 3, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi
Koritenska 31, 4260 Bled in s solastninskim
deležem do 1644/10000 na nestanovanjskem delu in skupnih delih večstanovanjske
stavbe Koritenska 31, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 422/1 k.o. Želeče, katerega

je zastavitelj in dolžnik Miroslav Mihajlović
kot kupec pridobil dne 18. 11. 2004, ko je
s prodajalko Občino Bled sklenil prodajno
pogodbo, zastavljeno v korist upnice NLB
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, matična št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 33.500 EUR, skupaj z obrestno mero
za redne in interkalarne obresti 4,66% letno,
sestavljene iz 12-mesečnega Euriborja in
ﬁksnega pribitka v višini 2,65 odstotne točke,
ki se spreminja, dogovorjenimi zamudnimi
obrestmi trenutno 12% letno, EOM 4.84%,
stroški odobritve kredita 1,20% – največ 177
EUR, mesečna obveznost znaša 260 EUR,
v 180 zaporednih mesečnih obrokih, ki zapadejo zadnji delovni dan v posameznem
koledarskem mesecu, prva obveznost zapade 31. 12. 2004, zadnja pa 1. 12. 2019.
SV 598/04
Ob-32129/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o ustanovitvi
zastavne pravice notarja Andreja Doklerja
iz Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 598/04 z
dne 18. 11. 2004, je bila nepremičnina, ki v
naravi predstavlja poslovni prostor v mansardi poslovnega objekta Černelčeva cesta
3a, Brežice, v skupni površini 172,53 m2, ki
leži na parc. št. 253/3 vpisani v vl. št. 668
k.o. Brežice, s souporabo skupnih prostorov
in objektov ter na funkcionalnem zemljišču
ter na skupnih delih, objektih in napravah,
katerega lastnik je Zorčič Janko Ivan, roj.
24. 7. 1947, EMŠO 2407947500465, stanujoč Papirniška ul. 2, Krško, v celoti, na
podlagi notarskega zapisa kupoprodajne
pogodbe, sklenjeno dne 11. 11. 2004 in potrjeno v notarskem zapisu dne 12. 11. 2004,
v notarski pisarni notarja Andreja Doklerja
pod št. SV 575/04, s prodajalcem Urekar
Dragom, stanujočim Dolenja vas pri Krškem
134, le-ta pa je nepremičnino pridobil s kupoprodajno pogodbo od SGP Posavje Sevnica d.d. z dne 9. 7. 2002, zastavljena v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, matična številka
5860571, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 30,000.000 SIT s pripadki.
SV 595/2004
Ob-32130/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca iz
Slovenskih Konjic, opr. št. SV 595/2004 z
dne 12. 11. 2004, je stanovanje last Srebot
Darje in Srebot Jurija, št. 3 v suterenu objekta B 13, v Zrečah, v velikosti 48,96 m2,
ki stoji na parc. št. 140/3, 104/5 k.o. Zreče,
zastavljeno za zavarovanje denarne terjatve
v višini 23.200 EUR s pp, v korist Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga
z omejenim jamstvom, Hauptstrasse 85, Eibiswald, Avstrija.
SV 1645/2004
Ob-32565/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1645/2004 z dne
17. 11. 2004, je bila nepremičnina, stanovanje št. 35, v petem nadstropju v skupni izmeri 60,69 m2, s pripadajočim kletnim
prostorom, ki se nahaja v večstanovanjski
stavbi na naslovu Ljubljanska cesta 88c,
Maribor, stoječ na parc. št. 180, k.o. Radvanje, last dolžnice Karoline Stjepič, EMŠO
1610968505013, stanujoče Njiverce, Ulica
Nikole Tesle 26, Kidričevo, do celote, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11. 2004,
sklenjene med Kök Tanjo in Kök Andrejem,
oba stan. Zrkovska cesta 164, Maribor in
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Karolino Stjepič, Ulica Nikole Tesle 26, Kidričevo, zastavljena v korist upnice Volksbank
- Ljudske banke d.d., Dunajska 128A, Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 37.523 EUR s pripadki v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
SV 1653/2004
Ob-32567/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1653/2004 z dne
18. 11. 2004, so bile nepremičnine:
– stanovanje številka A5 v drugem nadstropju stanovanjske hiše, Loška 6, Maribor,
kjer je predlagan vpis v zemljiško knjigo
Okrajnega sodišča v Mariboru pri podvložku
št. 1311/72 k.o. Maribor-grad, last dolžnika
Dušana Logarja, EMŠO 1305951500207,
stanujočega Maribor, Gospejna ul. 7, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 7.
1997, sklenjene z DP Marking, d.o.o., Loška
8, Maribor;
– stanovanje številka B10 v mansardi
stanovanjske hiše, Loška 10, Maribor, kjer
je predlagan vpis v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Mariboru pri podvložku št.
1311/92 k.o. Maribor-grad, last dolžnika Dušana Logarja, EMŠO 1305951500207, stanujočega Maribor, Gospejna ul. 7, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 12.
1997, sklenjene z DP Marking, d.o.o., Loška
8, Maribor;
– stanovanje številka B7 v drugem nadstropju stanovanjske hiše, Loška 10, Maribor, kjer je predlagan vpis v zemljiško knjigo
Okrajnega sodišča v Mariboru, pri podvložku 1311/89 k.o. Maribor-grad, last dolžnika
Dušana Logarja, EMŠO 1305951500207,
stanujočega Maribor, Gospejna ul. 7, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 3. 5.
2000, sklenjene z Marking, d.o.o., Loška 8,
Maribor,
zastavljene v korist upnice Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, Sparkassenplatz 4, A-8011 Graz, Avstrija, identiﬁkacijska št. 1900773, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 242.000 CHF s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
SV 1097/04
Ob-32568/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1097/04
z dne 18. 11. 2004, sta bila poslovni prostor
– lokal št. D.P.I. v izmeri 50,13 m2 in poslovni prostor – lokal št. D.P.II – v izmeri
42,74 m2, ki se oba nahajata v pritličju objekta D/I na naslovu Dunajska cesta 184,
Ljubljana, stoječem na parc. št. 397/5 in na
parc. št. 406/6, obe k.o. Stožice, zemljiške
knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last
zastavitelja Nenada Markovića, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 467/04 z dne
11. 11. 2004, sklenjene z R.E.Z Inženiring
d.o.o., zastavljena v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
120.000 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
SV 1113/04
Ob-32569/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1113/04
z dne 18. 11. 2004, je bilo stanovanje št.
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19 s shrambo št. 19 v kleti v skupni izmeri 78,28 m2, ki se nahaja v III. nadstropju
stanovanjskega objekta na naslovu Cesta
24. junija 78, Ljubljana, ležečega na parc.
št. 1107/77, 1107/91 in 1107/93, vse k.o.
Črnuče, zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Ljubljani, last zastaviteljev Mihe Gumilarja
in Ane Komadina, vsakega do ½, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 12. 11. 2004,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 105.200
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 1115/04
Ob-32570/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1115/04
z dne 18. 11. 2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 9 v skupni izmeri 51,94 m2, v 1.
nadstropju in enako oštevilčen kletni prostor
v izmeri 1,92 m2, ki se nahajata v stanovanjski hiši na naslovu Zelena pot 15, Ljubljana,
na parc. št. 233/9 k.o. Trnovsko predmestje,
zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Igorja Lenardiča, na
podlagi sporazuma o prenosu lastninske
pravice in vknjižbenega dovoljenjenja z dne
23. 7. 2004 z Opus Gorica d.o.o. in Nensi
Školaris, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska
63, za zavarovanje denarne terjatve v višini
52.500 EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila,
s pripadki.
SV 1116/04
Ob-32572/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 1116/04
z dne 18. 11. 2004, je bil poslovni prostor lokal št. C.P.III, v izmeri 90,23 m2, v pritličju
objekta C/I, Dunajska cesta 188, Ljubljana, stoječ na parc. št. 397/7, 398/2, 400/11
in 403/5 vse k.o. Stožice, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani, last zastavitelja Harvest d.o.o., na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 474/04 z dne 12. 11. 2004, sklenjene z R.E.Z Inženiring d.o.o., zastavljena
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 81.000 EUR, v SIT
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 531/04
Ob-32573/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz
Vrhnike, opr. št. SV 531/04 z dne 19. 11.
2004, je bilo enosobno stanovanje, v izmeri
48,37 m2, z oznako »A«, v prvem nadstropju, s pripadajočo kletjo in pravico souporabe
skupnih delov in naprav stavbe in pripadajočega funkcionalnega zemljišča, v objektu, na
naslovu Tržaška 87B, Logatec, ki stoji parc.
št. 299/1 in parc. št. 295/6, vpisane v vl. št.
1304, k.o. Gorenji Logatec, ki je last zastaviteljice, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene s prodajalcem Pišljar Marijanom,
dne 18. 5. 1995, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, matična št. 5860571, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,350.000
SIT, s pripadki.
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SV 734/04
Ob-32574/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar
iz Pirana, Obala 114, Lucija, 6320 Portorož, opr. št. SV 734/04 z dne 19. 11. 2004,
so bile nepremičnine: poslovni prostor z
oznako PP 0.3, v skupni izmeri 44,40 m2,
označen s št. 25 v prvi etaži in parkirno
mesto z oznako PM015, v izmeri 12,50 m2,
označeno s št. 15 v prvi etaži, ki ju je dolžnica Elta telekomunikacije d.o.o. pridobila na
podlagi prodajne pogodbe št. 106/2004 z
dne 11. 11. 2004, s prodajalcem Stavbenik,
gradbeništvo d.o.o., s sedežem Koper, Ul.
15. maja 16, ter poslovni prostor z oznako
PP 0.4, v skupni izmeri 24,30 m2, ki obsega
sanitarije v izmeri 1,60 m2 in predprostor v
izmeri 1,45 m2, označen s št. 26 v prvi etaži
in parkirno mesto z oznako PM016, v izmeri
12,50 m2, označeno s št. 16 v prvi etaži, ki
ju je dolžnica Elta telekomunikacije d.o.o.
pridobila na podlagi prodajne pogodbe št.
107/2004 z dne 11. 11. 2004, sklenjene s
prodajalcem Stavbenik, gradbeništvo d.o.o.,
s sedežem Koper, Ul. 15. maja 16, ki se nahajajo v poslovno stanovanjskem objektu v
Izoli na območju med Ulico Oktobrske revolucije, Kosovo ulico in Ulico Elvire Vatovec
– v objektu s št. 3620 in z oznako SPO 2
Oktobrska II. faza, Izola, na parc. št. 2050,
parc. št. 2058, parc. št. 2059/3, parc. št.
2060/2, parc. št. 2060/1, parc. št. 2061/2,
parc. št. 2056/1, parc. št. 2061/1, parc. št.
2057, k.o. Izola, zastavljena v korist Banke
Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 84.000
EUR, v tolarski protivrednosti na dan koriščenja, preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije s pripadki in stroški.
SV 512/04
Ob-32575/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nine Češarek, opr.
št. SV 512/04, je bilo enosobno stanovanje v
velikosti 49,20 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta na naslovu Podgorska
15, Kočevje, parcelna številka 1879/1, vložna številka 1270, k.o. Kočevje, zastavljeno v
korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
24.188 EUR s pp, za zavarovanje denarne
terjatve do kreditojemalke Škerban Lavrete
ter solidarnega poroka Čehič Elvisa.
SV 552/2004
Ob-32576/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja, iz
Grosuplja, Taborska cesta 4, opr. št. SV
552/2004 z dne 11. 11. 2004, je bilo enosobno stanovanje št. 7, v II. nadstropju Adamičeva cesta 41/c, v izmeri 39,54 m2, ki stoji
na parc. št. 1604/1 in 1604/2 k.o. Grosuplje
naselje, last Polonce Ropret, Ulica Alojza
Rabiča 9, Mojstrana, zastavljeno v korist
Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana,
Šmartinska 140, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 65.134 CHF, s pripadki.
SV 481/04
Ob-32577/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 481/04 z dne 18. 11.
2004, je bilo stanovanje št. 5 v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Begunje na Gorenjskem 161, stoječi na zemljšču
s parc. št. 107/18, pripisani pri vl. št. 1034
k.o. Begunje, v skupni izmeri 60,76 m2, ki
obsega sobo v izmeri 11,20 m2, sobo v iz-
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meri 19,02 m2, kuhinjo v izmeri 13,42 m2,
kopalnico in WC v izmeri 3,93 m2, predsobo
v izmeri 6,02 m2, ložo v izmeri 2,88 m2 in
klet v izmeri 4,29 m2, skupaj s pripadajočim
sorazmernim deležem skupnih prostorov,
delov in naprav, ki služijo stavbi kot celoti in
pripadajočim sorazmernim deležem funkcionalnega zemljišča, ki je sorazmeren površini
stanovanja glede na skupno površino stanovanjske hiše ter drugim parkirnim mestom z
nadstreškom, šteto od ceste, ki se nahaja v
drugem nizu parkirnih mest z nadstreški, kar
vse predstavlja 362/10000 glede na celoto,
in je zastaviteljica Ana Dravinec pridobila s
prodajno pogodbo z dne 20. 7. 2004, sklenjeno med njo kot kupovalko in prodajalcema Bizalj Milojko in Bizalj Marjanom, do
celote v lasti zastaviteljice Ane Dravinec roj.
13. 7. 1979, EMŠO 1307979505436, Begunje na Gorenjskem 161, za zavarovanje
denarne terjatve 66.500 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita, skupaj z obrestmi po obrestni meri, ki znaša ob sklenitvi
te pogodbe 5,196% letno in je sestavljena iz
6-mesečnega Euriborja (trenutno 2,196%)
in pribitka v višini 3% ter zapadlostjo kredita
v plačilo v 180 zaporednih mesečnih anuitetah, višina posamezne anuitete pa znaša
ob sklenitvi pogodbe 532,69 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila tako, da anuitete
zapadejo v plačilo vsakega prvega dne v
mesecu s tem, da prva zapade v plačilo
dne 1. 1. 2005, zadnja pa dne 1. 12. 2019 in
ostalimi pripadki, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, enotna identiﬁkacijska številka 1430564.
SV 650/04
Ob-32578/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus
iz Trbovelj, opr. št. SV 650/04 z dne 18. 11.
2004, je bila nepremičnina, stanovanje št.
1, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše
na naslovu Naselje na Šahtu 26, Kisovec,
stoječe na parc. št. 338/1 k.o. Loke pri Zagorju, v skupni izmeri 45,55 m2, last dolžnice Begajete Tirić, EMŠO 2010954506285,
stan. Cesta zmage 22, Zagorje ob Savi, na
podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 23. 4. 1999 z Vračevič Marinko, stan.
Trg Pohorskega bataljona 15, Kisovec, ta
pa na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
1/91/S1/Z z dne 30. 11. 1991, zastavljeno
v korist upnika Koščak Marjana, EMŠO
1411967500430, stan. Žalna 69/a, Grosuplje, za zavarovanje denarne terjatve v višini
17.640 EUR, obračunano po prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke d.d. Ljubljana,
z obrestmi in vsemi pripadki ter morebitnimi
stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 992/2004
Ob-32579/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opravilna številka SV
992/2004 z dne 6. 10. 2004, je stanovanje
S 2.1/II v izmeri 87,17 m², z identiﬁkacijsko
št. 0657-00872/017 in klet K 2.1 v izmeri
5,23 m², v objektu, Maistrova 24, Maribor, ki
stoji na parc. št. 999 k.o. Maribor Grad, last
Limen družba za investicije in nepremičnine d.o.o., Maribor, Cafova 5, matična št.
1732986 do celote, na temelju prodajne pogodbe z dne 26. 7. 2004 in dodatka, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za
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zavarovanje denarne terjatve v višini 71.786
CHF s pripadki, plačljive v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za
CHF na dan plačila.

hipoteke v znesku 29.860 CHF z 3,71% obrestmi, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 11.
2017, v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana.

SV 1202/2004
Ob-32580/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV 1202/2004
z dne 17. 11. 2004, je dvosobno stanovanje
št. 32/VI v skupni izmeri 69,04 m² s kletjo, v
objektu P+8 Jemčev vrt, Prešernova 12, Maribor, ki stoji na parc. št. 1005/1 k.o. Maribor
– Grad, last Gider Gabrijele, stanujoče Maribor, Prešernova 12, na temelju kupne pogodbe z dne 11. 9. 1990, zastavljeno v korist
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnice v Sloveniji, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 125.000 EUR s pp, plačljive
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila

SV 820/04
Ob-32593/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 820/04 z dne 19. 11. 2004,
je bilo stanovanje št. 12 v izmeri 62,26 m2, v
hiši Maistrova ulica 14 v Litiji, ki ni vpisano v
zemljiški knjigi, last Popović Milorada, Maistrova ulica 14, Litija, zastavljeno v zavarovanje hipoteke v znesku 29.192,73 EUR, s
5,112% obrestmi, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 1. 2020, v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d. Maribor.

SV 1204/2004
Ob-32581/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1204/2004 z
dne 17. 11. 2004, je stan. št. 25/IV v izmeri
80,85 m², z identiﬁk. št. 43/13 in kletni prostor v izmeri 3,45 m², z identiﬁk. št. 43/14, v
hiši v Mariboru, Stantetova 10, stoječi na
parc. št. 929/3 k.o. Sp. Radvanje, last Plečko Mojce, stan. Maribor, Stantetova 10, na
temelju kupne pogodbe z dne 21. 10. 1997,
zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnice v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini 33.000 EUR
s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila.
SV 1218/2004
Ob-32582/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1218/2004 z
dne 19. 11. 2004, je garsonjera št. B/P-4 v
pritličju v skupni izmeri 32,56 m² in kletna
shramba št. 4 v izmeri 4 m² v objektu »B«,
Heroja Vojka 4a, Maribor, stoječa na parc.
št. 1402/14 k.o. Pobrežje, last Guček Jožefe, stan. Maribor, C. XIV. divizije 1, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 4/2003 z dne
21. 3. 2003, zastavljena v korist Probanke
d.d., Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,400.000 SIT s pp, kar predstavlja na dan sklenitve pogodbe 18.349,60
EUR, preračunano po srednjem tečaju BS.
SV 817/04
Ob-32583/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 817/04 z dne 18. 11. 2004,
je bilo stanovanje št. 7 v izmeri 48,08 m2, ki
ni vpisano v zemljiški knjigi, last Anice Klemenčič, roj. 27. 8. 1959, Cesta komandanta
Staneta 11, Litija, zastavljeno v zavarovanje
hipoteke v znesku 1,666.942 SIT s 4% obrestmi, z zapadlostjo zadnje anuitete 18. 11.
2007, v korist upnika Marka Badovinaca,
roj. 9. 2. 1938, Adamičeva ulica 15, Novo
mesto.
SV 818/04
Ob-32592/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Bregarja iz Litije, opr. št. SV 818/04 z dne 19. 11. 2004, je
bilo stanovanje št. 3 v izmeri 34,82 m2, v hiši
Kresnice 24, ki ni vpisano v zemljiški knjigi,
last Adrović Erika, Jakčeva 11, Ljubljana in
Elme Šeremet, Clevelandska 29, Ljubljana,
vsakega do 1/2, zastavljeno v zavarovanje

SV 380/04
Ob-32594/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Jasne Bečaj Božičnik iz Šentjurja pri Celju, opravilna številka
SV 380/04 z dne 18. 11. 2004, je bilo stanovanje številka 4 v drugem nadstropju in
kletjo v pritličju, v skupni zmeri 89 m2, v večstanovanjski hiši z naslovom Ipavčeva 19a,
Šentjur, ki stoji na parceli št. 166, pripisane
pri zemljiškoknjižnem vložku št. 1070 katastrske občine Šentjur, kar vse je last Sinkovič
Alje in Vehovarja Vita, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 4,
sklenjene dne 27. 10. 2004, med Občino
Šentjur ter Sinkovič Aljo in Vehovarjem Vitom, zastavljeno v korist upnice Banke Celje
d.d., Vodnikova 2, Celje, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 4,240.000 SIT in v višini, 4,650.000
SIT, vse s pripadki.
SV 1118/04
Ob-32757/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1118/04 z dne 18. 11.
2004, je nepremičnina, štirisobno stanovanje št. 9, v izmeri 116,21 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Ulica kneza Koclja 2, stoječe na
parc. št. 1955, k.o. Maribor-Grad, ki je do
celote last Tatjane Mileta, stan. Ulica kneza Koclja 2, Maribor, na podlagi prodajne
pogodbe št. 906/96 z dne 5. 6. 1996 in na
podlagi notarskega zapisa sporazuma o razdružitvi skupnega premoženja med izvenzakonskima partnerjema opr. št. SV 172/04 z
dne 24. 2. 2004, zastavljena v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Republika Avstrija, Podružnica v Sloveniji, Dunajska
63, Ljubljana, mat. št. 1430564, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Tatjane
Mileta, stan. Ulica kneza Koclja 2, Maribor,
v višini 55.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 1129/04
Ob-32758/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1129/04 z dne 22. 11.
2004, je nepremičnina, stanovanje št. 20,
v skupni izmeri 60,91 m2, ki se nahaja v
IV. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Mariboru, Vrazova 46, stoječe na parc. št.
867/1, 2983/4, 868/1, 809, 810, 811, k.o.
Pobrežje, do celote last Zvonimirja Rožmana, stanujočega Jarnikova ulica 9, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
0403-S-36/1-1237/91 z dne 18. 11. 1991,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovor-
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nostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnika Zvonimirja Rožmana,
stanujočega Jarnikova ulica 9, Maribor, v
višini 23.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 1704/04
Ob-32759/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1704/04
z dne 24. 11. 2004, je bila nepremičnina
– stanovanje številka 7, v kleti stanovanjske
stavbe v Počehovi, Čebelarska 18, skupni
izmeri 97,75 m2, zgrajene na parceli številka 435/34 katastrska občina Počehova,
s pripadajočim solastniškim deležem na
funkcionalnem zemljišču, skupnih objektih
in napravah, ki služijo stavbi kot celoti, last
dolžnika – zastavitelja Immobiliare Invest
d.o.o., do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 27. 10. 2000, sklenjene med
njim kot kupcem ter med System Špitalar &
Co. trgovina, storitve in gradbeništvo d.o.o.,
kot prodajalcem, ter dodatka z dne 31. 1.
2001 k prej navedeni kupoprodajni pogodbi,
zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedene upnice do
dolžnika – zastavitelja Immobiliare Invest
d.o.o., v višini 14,000.000 SIT s pripadki ter
z zapadlostjo najkasneje do vključno 15. 11.
2005, oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 1125/04
Ob-32761/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1125/04 z dne 22. 11.
2004, je nepremičnina, stanovanje št. 10,
v skupni izmeri 74,91 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju večstanovanjske stavbe v Mariboru, Vrazova ulica 46, stoječe na parc. št.
868/1, vpisani pri vl. št. 2351, k.o. Pobrežje,
da je solastnik do 4/6 Dragutin Novak, ter
da sta solastnika vsak do 1/6 Nada Novak in Alen Novak, vsi stanujoči v Mariboru,
Vrazova ulica 46, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 400/93 z dne 29. 3. 1993, dopolnitve kupoprodajne pogodbe št. 400/93 z
dne 30. 11. 1995, sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru z dne 12. 11. 2003,
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
Leibnitz, reg. zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnikov Nade Novak, stanujoče Vrazova ulica 46, Maribor in Petra Zalarja, stanujočega Panonska ulica 5B, Maribor,
v višini 35.000 EUR, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 77/2004
Os-31837/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 77/2004 sklep z dne 17. 11.
2004:
I. To sodišče je dne 5. 8. 2004 ob 12.13
prejelo neposredno predlog za začetek ste-
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čajnega postopka nad dolžnikom: Mizarstvo
– Montaža, Kuraj Bojan s.p., Žibernik 17,
Rogaška Slatina, z dne 4. 8. 2004 in je
dne 17. 11. 2004 ob 10.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Mizarstvo – Montaža, Kuraj Bojan s.p., Žibernik 17, Rogaška
Slatina (matična številka: 5962990, ID št. za
DDV: SI62313835).
Odslej se ﬁrma glasi: Mizarstvo – Montaža, Kuraj Bojan s.p., Žibernik 17, Rogaška
Slatina (matična številka: 5962990, ID št. za
DDV: SI62313835) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-77000404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. februarja 2005 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 17. 11.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 11. 2004
St 86/2004
Os-31838/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 86/2004 sklep z dne 17. 11.
2004:
1. To sodišče je dne 19. 8. 2004 ob 14.45
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Javni prevoz blaga Gračner Vladimir s.p., Brdo 18,
Planina pri Sevnici, z dne 19. 8. 2004 in dne
17. 11. 2004 ob 9. uri odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom: Javni prevoz blaga Gračner Vladimir s.p., Brdo 18,
Planina pri Sevnici (matična št.: 5627557,
ID št. za DDV: SI79821260), začne in takoj
zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Javni prevoz blaga Gračner Vladimir s.p., Brdo 18, Planina
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pri Sevnici (matična št.: 5627557, ID št. za
DDV: SI79821260), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 11. 2004
St 89/2004
Os-31839/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 89/2004 sklep z dne 17. 11.
2004:
1. To sodišče je dne 1. 9. 2004 ob 14.57
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Podrimčaku Akif s.p., Pohorska ulica 2, Celje,
z dne 1. 9. 2004 in dne 17. 11. 2004 ob 8.30
odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom: Podrimčaku Akif s.p., Pohorska ulica 2, Celje (matična št.: 5366720, ID št. za
DDV: SI25545060), začne in takoj zaključi v
skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki
bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Podrimčaku Akif
s.p., Pohorska ulica 2, Celje (matična št.:
5366720, ID št. za DDV: SI25545060), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 11. 2004
St 83/2004
Os-31840/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 83/2004 sklep z dne 17. 11.
2004:
1. To sodišče je dne 10. 8. 2004 ob 13.40
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Traﬁka
»Olga«, Olga Sambolič s.p., Trg 4, Rogatec,
z dne 10. 8. 2004 in dne 17. 11. 2004 ob
9.30 odločilo, da se stečajni postopek nad
dolžnikom: Traﬁka »Olga«, Olga Sambolič
s.p., Trg 4, Rogatec (matična št.: 5350149,
ID št. za DDV: SI14639076), začne in takoj
zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Traﬁka »Olga«,
Olga Sambolič s.p., Trg 4, Rogatec (matična
št.: 5350149, ID št. za DDV: SI14639076),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 11. 2004
St 17/2004
Os-31841/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/2004 z dne 27. 10. 2004 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Rokava, splošno gradbeno podjetje d.o.o.,
Dekani 3c, Dekani in njegovimi upniki.
Terjatve upnikov so razvrščene v štiri
razrede:
1. razred – izločitveni upniki (nanje prisilna poravnava nima učinka);
2. razred – ločitveni upniki (nanje prisilna
poravnava nima učinka);
3. razred – upnik, ki konvertira terjatev v
kapital dolžnika;
4. razred – dobavitelji in drugi, za katere
je predvideno poplačilo v denarju v roku
enega leta v višini 20%.
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Upniki, katerih terjatve niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene, zneski in rok
poplačil so razvidni iz priloge A, ki je sestavni del izreka sklepa.
Upnik Salonit Anhovo gradbeni materiali d.d., Deskle, Vojkova ulica 1, Anhovo,
je svojo terjatev v ugotovljenem znesku
591,935.347,30 SIT prenesel na dolžnika
zaradi povečanja osnovnega kapitala. Terjatev v tem znesku je s pravnomočnostjo
sklepa prenehala.
Prisilna poravnava učinkuje 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.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 12. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 11. 2004
St 45/2004
Os-31842/04
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Kalan, trgovina, storitve in gostinstvo,
d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 16, Kranj,
matična št.: 1562428, se začne in zaključi.
2. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 11. 2004
St 8/2004
Os-31843/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 8/2004
z dne 16. 11. 2004, na podlagi drugega odstavka 99. člena ZPPSL zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Usluga eksport
import, trgovsko podjetje Mojstrana,
d.o.o., Pod Gradiščem 7, Mojstrana, matična št.: 5470072, šifra dejavnosti: 52.420.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 11. 2004
St 198/2004
Os-31844/04
To sodišče je s sklepom St 198/2004 z
dne 12. 11. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bolnar Vlado s.p. Graﬁčna
priprava in tisk, Matjaževa 3, Ljubljana,
davčna številka: 80021140, številka registra
s.p. 28-16/95 in ga z istim sklepom takoj
zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 11. 2004
St 179/2004
Os-31845/04
To sodišče je s sklepom St 179/2004 z
dne 12. 11. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Kabashi Safet s.p. Obrtna
dela v gradbeništvu, Ul. H. Potočnika 17,
Ljubljana, davčna številka: 35714844, številka registra s.p. 24-1394/95 in ga z istim
sklepom takoj zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2004
St 157/2004
Os-31846/04
To sodišče je s sklepom St 157/2004 z
dne 12. 11. 2004 zaključilo stečajni posto-
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pek nad dolžnikom H & B d.o.o., Čanžekova 38, Ljubljana – v stečaju, matična številka: 5604125, zaradi premajhne stečajne
mase. Zato se prekliče narok za preizkus
prijavljenih terjatev za dne 13. 12. 2004 ob
13. uri, v sobi 368 tega sodišča.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2004
St 224/2004
Os-31847/04
To sodišče je s sklepom St 224/2004 dne
18. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom PRI – KOM Gostinstvo, turizem, trgovina in storitve d.o.o., Ljubljanska 19, Kočevje, matična številka 1318101,
davčna številka 77975472.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Staško Mrak Jamnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 2. 2005 ob 10. uri, soba 363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2004
St 103/2004
Os-31848/04
To sodišče je s sklepom St 103/2004 dne
16. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom D.G. marketing d.o.o. Kamnik,
Podjetje za trgovino in propagando, Glavi
trg 8, Kamnik, matična številka: 5430356.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik 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 10.30, soba 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2004

St 152/2001
Os-31849/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Finance & Co. d.o.o. Ljubljana,
Kotnikova 5 – v stečaju, ki se vodi pod opr.
št. St 152/2001, razpisuje narok za preizkus
prijavljenih terjatev, ki bo dne 27. 12. 2004
ob 13. uri v sobi 368/III tega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2004
St 232/2004
Os-31850/04
To sodišče je s sklepom St 232/2004 dne
16. 11. 2004 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Skupnost lastnikov, Pot k
ribniku 16–22, Ljubljana, matična številka
5997348, davčna številka 22933638.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Andrej Razdrih, Celovška cesta 30, Ljubljana.
Začetek likvidacije se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 2. 2005 ob 12.15, soba št. 307 A/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 2004
St 34/2004
Os-31851/04
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Šalamun – Šalamun & Co.
Trgovina na veliko in malo d.n.o. – v stečaju, Šentilj v Slovenskih Goricah, Šentilj
104/b, dne 14. 1. 2005 v sobi št. 253 ob 9.
uri narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Mariboru
(soba št. 227), in sicer v ponedeljek od 9. do
12. ure, v sredo od 9. do 12. ure, v sredo od
9. do 12. ure in od 13. do 15. ure ter v petek
od 9. do 12. ure v pisarni št. 227.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2004
St 57/2004
Os-31852/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Interkontrakt špedicija, družba za
trgovino in storitve d.o.o., Heroja Bračiča
14, Maribor, v stečaju, se v skladu z 99/II
členom ZPPSL zaključi, ker dolžnik nima
vnovčljivega premoženja, prav tako pa ne
sredstev za nadaljnje vodenje stečajnega
postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2004
St 112/2004
Os-31853/04
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 112/2004 z dne 15. 11. 2004 začelo in
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takoj zaključilo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Remoda, modna konfekcija d.o.o. Maribor, Smetanova ul. 31,
Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2004
St 99/2004
Os-31854/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 99/2004 dne 15. 11. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Matrob
Družba za trgovino in storitve d.o.o., Industrijska 10, Bistrica ob Dravi.
Odslej ﬁrma glasi: Matrob Družba za trgovino in storitve d.o.o., Industrijska 10, Bistrica ob Dravi – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 3. 2005 ob 9. uri, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2004
St 118/2001
Os-31855/04
Stečajnega upravitelja Dušana Marina se
z dne 15. 11. 2004 razreši funkcije stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Jeklotehna
trgovina d.o.o. – v stečaju, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2004
St 80/2004
Os-31857/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 80/2004 začelo stečajni postopek nad
stečajnim dolžnikom Sabotim Družba za
uvoz in izvoz d.o.o., Muratova ul. 15, Maribor.
Odslej ﬁrma glasi Sabotim Družba za
uvoz in izvoz d.o.o., Muratova ul. 15, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Stantetova ul. 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
18. 3. 2005 ob 10. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 15. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2004
St 75/2004
Os-31858/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 75/2004 dne 17. 11. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Keramit
d.o.o., Ul. Heroja Nandeta 37, Maribor.
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Odslej ﬁrma glasi: Keramit d.o.o., Ul. Heroja Nandeta 37, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Aleksandra Kaučič-Klajnšek, univ. dipl.
ek., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane
z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 3.
2005 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 11. 2004
St 73/2004
Os-31859/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 73/2004 dne 17. 11. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Avtopon
d.o.o., Raičeva 3, Maribor.
Odslej ﬁrma glasi Avtopon d.o.o., Raičeva
3, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Aleksandra Kaučič-Klajnšek, univ. dipl.
ek., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane
z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 3.
2005 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 11. 2004
St 143/2004
Os-31860/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 143/2004 dne 17. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Trgoprevoz Trgovsko in proizvodno podjetje
d.o.o., Ptujska c. 16, Lenart.
Odslej ﬁrma glasi Trgoprevoz Trgovsko in
proizvodno podjetje d.o.o., Ptujska c. 16, Lenart – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Aleksandra Klanjšek-Kaučič, univ. dipl.
ek., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 18. 3.
2005 ob 11. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 17. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 11. 2004
St 164/2003
Os-31862/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Alberto Družba za trgovino in storitve d.o.o., Mladinska ul. 22 – v stečaju,
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Maribor, se v skladu s 99/II členom ZPPSL
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni
dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 2004
St 46/2004
Os-31874/04
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika »Ktr«, Keramičarstvo, Repič Marjan
s.p. Štefana Kovača 13, Murska Sobota,
davčna številka 68952244, matična številka
5660153, se iz razloga drugega odstavka 99.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, zaključi.
Narok za preizkus upniških terjatev določen za dne 21. 12. 2004 ob 13. uri se preklicuje.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 11. 2004
St 38/2002
Os-31877/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika T. Sport, Izdelki za šport in
rekreacijo, d.o.o., Volčja Draga, Dombrava
1, v stečaju, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev, ki
ga je stečajni upravitelj predložil 11. 11. 2004.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev se določi na 10. 1. 2005 ob 12.50, v
sobi 110/I tukajšnjega sodišča v Novi Gorici.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 11. 2004
St 32/2004
Os-31878/04
To sodišče je na seji senata dne 15. 11.
2004 pod opr. št. St 32/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina Palma, Renata Haralović s.p., Cesta oktobrskih žrtev 8, Šentjernej, matična številka
1248065, šifra dejavnosti 52.420, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Trgovina Palma, Renata Haralović s.p., Cesta
oktobrskih žrtev 8, Šentjernej, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 11. 2004
St 28/2004
Os-31880/04
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
objavlja oklic:
1. Da je s sklepom opr. št. St 28/2004 z
dne 12. 10. 2004 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Geltar zastopništvo, trgovina na veliko in malo, Črnomelj,
d.o.o., Črnomelj, Ulica 21. oktobra 12, matična številka 5560519, šifra dejavnosti 51.900
in njegovimi upniki.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je določen Martin Drgan, Cesta brigad 5, Novo
mesto.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku prisilne
poravnave na oglasno desko, naj prijavijo
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svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Člani upniškega odbora so:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Davčni urad Novo mesto, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo v Ljubljani, Oddelek
v Novem mestu,
– SKB Banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
– Sparkassen Leasing, družba za ﬁnanciranje d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana,
– Bank Austria Creditanstalt leasing,
d.o.o., Šmartinska cesta 140, Ljubljana,
– Raiffeisen leasing d.o.o., Tivolska cesta 30, Ljubljana,
– Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32,
Koper,
– Matjaž Kuzma, Pod smreko 2, Črnomelj – delavski zaupnik.
Oklic o začetku prisilne poravnave je bil
nabit na oglasno desko sodišča dne 12. 10.
2004.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 10. 2004
St 21/2004
Os-31883/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Pompe družba za storitve,
inženiring in trgovino d.o.o., Zachnerjeva
ulica 14, Ptuj, ki bo dne 14. 12. 2004, ob 9.
uri, v sobi 26/II, tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča v sobi 20/I, v času uradnih ur – vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi
od 13. do 16. ure.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 11. 2004
St 29/2004
Os-31885/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St
29/2004, z dne 16. 11. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Conexio storitve
in trgovina d.o.o., Mezgovci ob Pesnici
4/b.
Odslej ﬁrma glasi: Conexio storitve in
trgovina d.o.o., Mezgovci ob Pesnici 4/b - v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 1. 2.
2005, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 11. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 11. 2004
St 28/2004
Os-31887/04
V stečajni zadevi nad dolžnikom Kobula
družba za storitve d.o.o., Osojnikova cesta 9, Ptuj – v stečaju, se preklicuje narok
za preizkus terjatev, ki je določen za 30. 11.
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2004, ob 8.30, soba 26/II, in se določi za
18. 1. 2005, ob 8.30.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 11. 2004
St 55/2004
Os-31922/04
To sodišče je s sklepom, opr. št St
55/2004, z dne 17. 11. 2004, začelo stečajni
postopek nad družbo Biro Pos birotehnični servis in trgovina d.o.o., Pristaniška
31, Koper, in ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne bi zadoščalo za stroške
stečajnega postopka, stečajni postopek tudi
takoj zaključilo.
Premoženje stečajnega dolžnika, to je
zaloge pisarniškega materiala po seznamu,
z dne 14. 11. 2004, ter terjatve stečajnega dolžnika do dolžnikov Kozlovič Matjaža s.p., Prade Cesta XII/10, Koper, v višini 51.499,51 SIT, Bogdana Trevna, s.p.,
Zg. Škoﬁje 72a, Škoﬁje, v višini 71.039,60
SIT, Pušnar Bernarde s.p., Okrepčevalnica
Koš, Zore Perello Godina 3, Koper, v višini
197.360 SIT in do dolžnika Biroservis - birotehnični servis in trgovina, d.o.o. Koper, Trg
revolucije 10, Koper, v višini 1,225.709,45
SIT, se preda Mestni občini Koper, in sicer
brez prevzema obveznosti za terjatve do
stečajnega dolžnika.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 17. 11. 2004
St 90/2004
Os-31923/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi Svila Tekstilna tovarna, trgovina in storitve, d.d., Maribor, Ob
Dravi 6, za dne 24. 12. 2004 ob 9. uri v sobi
št. 253 naslovnega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
ﬁnančne reorganizacije dolžnika na tukajšnjem sodišču, in sicer v ponedeljek od 9.
do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od
13. do 15. ure in v petek od 9. do 12. ure v
pisarni št. 217.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 11. 2004
St 45/2001
Os-31924/04
Stečajni postopek nad dolžnikom TP Erika, turistično podjetje Kranjska Gora d.d.
- v stečaju, Vršiška c. 76, Kranjska Gora
se zaključi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 11 2004
St 34/2004
Os-31925/04
To sodišče je na seji senata dne 18. 11.
2004 pod opr. št. St 34/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Horty
- Urejanje zelenic in gostinstvo Janko
Brulc s.p., Novomeška cesta 101, Straža,
matična številka 1314424, šifra dejavnosti
01.411, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Horty - Urejanje zelenic in gostinstvo Janko
Brulc s.p., Novomeška cesta 101, Straža, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 18. 11. 2004
St 37/99
Os-31927/04
To sodišče je s sklepom St 37/99 dne
17. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Club Kanu, gostinstvo in turi-

zem d.o.o., C. Andreja Bitenca 68, Ljubljana, ki je bil s sklepom z dne 18. 2. 2000
prekinjen.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Veljko Jan, odvetnik iz Škofje Loke.
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 10.30, soba 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2004
St 63/2004
Os-31964/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 63/2004 z dne 11. 11. 2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Preskrba, trgovina na debelo in drobno
d.d., Sežana, Partizanska 7, matična št.
5274435, šifra dejavnosti 51.390.
2. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
(tj. do 11. 11. 2004) pozivamo, da v roku
30 dni od objave tega oklica prijavijo svoje
terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo ﬁrme in sedeža upnika,
pravne podlage terjatve in njene višine ter
priloženimi dokazili o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave (tj.
11. 11. 2004).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
(tj. 11. 11. 2004) in priložijo obračun obresti.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
4. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
5. V upniški odbor se imenujejo upniki:
– Vele Trgovska družba d.d., Ljubljana
64, Domžale,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva
63, Ljubljana,
– Agroforest s.r.l. import export, Via Geppa 9, Trst, Italija,
– Tobačna grosist d.o.o., Tobačna 5,
Ljubljana,
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– Terra – R.B. d.o.o., Zaloška 167, Ljubljana,
– Kras mesnopredelovalna industrija
d.d., Šepulje 31, Sežana in
– Mateja Umek Mevlja, Lokev 68, Lokev.
6. Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 11. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 11. 2004
St 113/2004
Os-32136/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 113/2004 sklep z dne 19. 11.
2004:
I. To sodišče je dne 12. 10. 2004 ob 8. uri
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: MAB Anderlič, Storitveno podjetje d.o.o., Kidričeva ul. n.h., Rogaška Slatina, z dne 4. 10.
2004 in je dne 19. 11. 2004 ob 9. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: MAB Anderlič, Storitveno podjetje d.o.o., Kidričeva
ul. n.h., Rogaška Slatina (matična številka:
5756464, ID št. za DDV: SI27343162).
Odslej se ﬁrma glasi: MAB Anderlič, Storitveno podjetje d.o.o., Kidričeva ul. n.h., Rogaška Slatina (matična številka: 5756464,
ID št. za DDV: SI27343162) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-7110006-11300404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. februarja 2005 ob 9.30, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 19. 11.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2004
St 26/2001
Os-32152/04
V stečajni zadevi predlagatelja Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna
uprava RS, Davčni urad Nova Gorica, ki ga
zastopa Državno pravobranilstvo Ljubljana,
Oddelek v Novi Gorici zoper stečajnega
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dolžnika D.I.V.I., d.o.o., proizvodnja in poslovne storitve, Cesta Goriške fronte 46,
Šempeter pri Gorici bo drugi narok za preizkus terjatev 10. 1. 2005 ob 12.55 v razpravni dvorani 110/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 11. 2004
St 5/2004
Os-32153/04
To sodišče je s sklepom stečajnega senata št. St 5/2004 z dne 19. 11. 2004 na
podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL
začelo in takoj zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Zidarstvo, fasaderstvo in
keramičarstvo Lukavica Salim s.p., Dobe
12, Kostanjevica na Krki, matična številka
0702954120044, šifra dejavnosti 1.137.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 19. 11. 2004
St 18/2004
Os-32154/04
1. To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 18/2004 z dne 17. 11. 2004, začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Aprogent, podjetje za trgovino, proizvodnjo, gostinstvo in agencijsko poslovanje d.o.o., Celjska cesta 116, Slovenj
Gradec.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
3. Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 17. 11. 2004

Izvršbe
In 03/0295
Os-30672/04
V izvršilni zadevi In 2003/0295 Okrajnega sodišča v Celju, upnica je Slovenska
odškodninska družba d.d., Mala ulica 5,
Ljubljana, ki jo zastopa odv. Marko Ravnik
iz Ljubljane, zoper dolžnika Rožanc Viktorja, Stanetova 20a, zaradi izterjave denarne
terjatve, je izvršitelj Andrej Marzidovšek dne
26. 10. 2004 zarubil nepremičnino, vpisano
na parc. št. 792/6 k.o. Klanc – stanovanje v
prvem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Dobrna 44, Dobrna. Stanovanje obsega 21,94 m2 (27,12 m2 bruto), od tega
soba v izmeri 19 m2, klet v izmeri 1,56 m2,
drvarnica v izmeri 1,13 m2 ter polovica WC
v izmeri 0,25 m2. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 10. 2004
In 04/0188
Os-31078/04
V izvršilni zadevi In 2004/0188 Okrajnega sodišča v Celju, upnika Adriatic d.d.
Koper, PE Celje, ki ga zastopa odvetnik
Franc Repnik iz Celja, zoper dolžnika Ovčar Ivana, Škapinova 8, Celje, zaradi izterjave denarne terjatve, je izvršitelj Zvonimir
Kristijan Mirt dne 3. 11. 2004 zarubil nepremičnino – stanovanje št. 125, v velikosti
60,02 m2 (neto), ki se nahaja v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Škapinova
8, Celje. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 11. 2004

Stran
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Z 02/122
Os-30703/04
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr.
št. SV 2030/02 z dne 28. 8. 2002 in sklepa
sodišča opr. št. Z 02/122, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska
140, zoper dolžnika Desing ofﬁce d.o.o.,
Koper, Vojkovo nabrežje 23, porok in plačnik Robert Omčikus, Ulica II. Prekomorske
brigade 22, Koper, zastaviteljica Amila Turalič, Klaričeva ulica 15, Koper, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer poslovni prostor označen s
št. 10, tlorisne površine 6 m x 18 m, višine
8,5 m, uporabne površine ca 235 m2, ki se
nahaja v servisno poslovnem objektu ob
Ankaranski vpadnici – Koper, stoječem na
parc. št. 1570/19 in 1570/20, k.o. Koper, s
pripadajočim sorazmernim delom skupnih
prostorov objekta ter stavbnega in funkcionalnega zemljišča, ki služi objektu za normalno rabo, last zastaviteljice na podlagi
prodajne pogodbe št. 31/00-K z dne 11. 4.
2000, sklenjene s prodajalcem Koperinvest
d.o.o. Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 11. 2004
In 2004/00034
Os-30917/04
Okrajno sodišče v Litiji je v izvršilnih zadevah upnikov:
– Zastavljalnica Litija, Anton Murn s.p.,
Trg svobode 2, Litija, opr. št. In 2004/00041,
zaradi izterjave 203.772 SIT s pp,
– Orion Ltd d.o.o., Prušnikova 106, Ljubljana, opr. št. In 2004/00042, zaradi izterjave
1,791.366,98 SIT s pp,
– Franca Indofa, Vače 19, Vače, opr. št.
In 2004/00043, zaradi izterjave 216.903 SIT
s pp in
– Amex d.o.o., Trubarjeva 50, Ljubljana, opr. št. In 2004/00044 zaradi izterjave
627.756,35 SIT s pp,
na podlagi pravnomočnih sklepov o izvršbi opr. št. In 2004/00041 z dne 10. 6.
2004, opr. št. In 2004/00042 z dne 10. 6.
2004, opr. št. In 2004/00043 z dne 10. 6.
2004 in opr. št. In 2004/00044 z dne 14. 6.
2004, po izvršitelju Boštjanu Jelenčiču dne
29. 10. 2004 zarubilo nepremičnino, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer trisobno
stanovanje št. 29 v bruto izmeri 80,21 m2,
v večstanovanjskem objektu Cesta komandanta Staneta 15 v Litiji, stoječem na zemljišču parc. št. 127/14, vl. št. 560, k.o. Litija,
solast dolžnikov Draginje Zagorc in Ivana
Zagorca, oba stan. Cesta komandanta Staneta 15, Litija.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 9. 11. 2004
In 2003/01053
Os-29778/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 2. 2004, je bil dne 14. 10. 2004
opravljen v korist upnika Vele, Trgovska
družba d.d., Ljubljanska cesta 64, Domžale, rubež stanovanja št. 23, v 2. nadstropju na naslovu Preglov trg 3, Ljubljana, last
dolžnika Erjavec Roberta, Preglov trg 3,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 2004
In 1999/00699
Os-29960/04
Na podlagi zapisnika o naroku v zadevi
zavarovanja denarne terjatve po sporazumu strank z dne 10. 1. 1996, pod opr. št.
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II R 48/96, je bil dne 10. 1. 1996 opravljen v
korist upnice Ljubljanske Zastavljalnice d.d.,
Resljeva 6, Ljubljana, rubež enosobnega
stanovanja št. 112, v 9. nadstropju stanovanjskega bloka na Jakčevi 8, Ljubljana, v
skupni izmeri 38,90 m2, ki je last dolžnice.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2004
In 2001/00306
Os-30306/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 7. 2001, je bil dne 11. 10. 2004
opravljen v korist upnice Posojilnica - Bank
Borovlje, Borovlje, rubež stanovanja št. 7, v
2. nadstropju na naslovu Trstenjakova ul. 5,
Ljubljana, v skupni izmeri 44,43 m2, s pripadajočo shrambo, last dolžnikov Strnad Martina, Trstenjakova ul. 5, Ljubljana, Strnad
Marije, Trstenjakova ul. 5, Ljubljana in Hvalec Samirja, Cankarjeva cesta 11, Tržič.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 10. 2004
In 2001/00195
Os-30358/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 31. 5. 2000, opr. št. In 1999/00401,
je bil dne 27. 5. 2004 opravljen v korist
upnice Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, rubež stanovanja št. 18, v I. nadstropju,
Brodarjev trg 15, Ljubljana, v izmeri 50,2 m2,
last dolžnice Zoni Ilonke, Brodarjev trg 15,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2004
In 2002/00333
Os-30676/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 18. 10. 2002, opr. št. In 2002/00333,
je bil dne 24. 10. 2003 opravljen v korist upnika Koščak Marjana, Žalna 69, Grosuplje,
rubež stanovanja št. 60, v VI. nadstropju, na
naslovu Brodarjev trg 10, Ljubljana, v izmeri
46,59 m2, last dolžnice Fink Nataše, Brodarjev trg 10, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2004
In 117/2004
Os-27704/04
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju se na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne
23. 7. 2004, pod opr. št. In 117/04, ki je postal pravnomočen 2. 9. 2004, v korist upnika
Likar in sin, d.o.o., Velenje, Kardeljev trg 6,
zoper dolžnika Andreja Jevšnika, Kardeljev
trg 4, Velenje, zaradi izterjave 759.796,30
SIT s pripadki, opravi rubež nepremičnine, ki
ni vpisana v zemljiško knjigo in jo predstavlja stanovanje št. 1 v pritličju stanovanjske
stavbe na naslovu Kardeljev trg 4, Velenje, ki je po podatkih v spisu last dolžnika
Andreja Jevšnika, Kardeljev trg 4, Velenje,
v celoti.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 6. 10. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 2314/2003
Os-30346/04
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Bojane Kogovšek in Tomaža Kogovška, oba
Logatec, Pavšičeva ulica 32, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanja
št. 6/C, sklenjene dne 23. 3. 1984 za dvo-
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sobno stanovanje št. 8, v tretji etaži bloka
v Logatcu, Pavšičeva ulica 32, na parc. št.
1554/53, k.o. Blekova vas, ki še ni vpisano
v zemljiško knjigo. Prodajalec je Gradnik
Logatec, Tržaška cesta 27, Logatec. Kupca
sta Jože Petan in Tanja Petan, Grosuplje,
Stranska pot 1a. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Tomaža Kogovška,
roj. 13. 11. 1971 in Bojane Kogovšek, roj.
16. 11. 1972, oba stanujoča Logatec, Pavšičeva ulica 32, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 28. 7. 1999.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini pogodbe o kupoprodaji stanovanja
št. 6/C, sklenjene dne 23. 3. 1984, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 11. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 83/2004

Os-30811/04

Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Šehzade Rahmanović, Miliči 6, Adlešiči, ki jo zastopa pooblaščenec Drago Vlah, odvetnik v Metliki, proti
toženi stranki neznani in neznanokje živeči
člani Milič zadruge iz Miličev 23, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 50.000 SIT, v smislu 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, dne
26. 10. 2004 postavlja začasnega zastopnika neznanim in neznanokje živečim članom
MIlič zadruge iz Miličev 23.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj iz Črnomlja, Pod
lipo 4a.
Poenostavljeni začasni zastopnik bo
zastopal toženo stranko neznane in neznanokje živeče člane Milič zadruge iz
Miličev 23, vse do takrat, dokler le-ti ali
njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 26. 10. 2004
P 90/2004
Os-25918/04
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, v pravdni zadevi tožeče stranke mld. Davorja Stanivukoviča, ki ga
zastopa mati Zorka Stanivukovič, oba stanujoča Oldhamska c. 1, Kranj, njo pa odvetniška družba Hočevar – Mokorel iz Kranja,
proti toženi stranki Miroslavu Cvetanoviču,
neznanega bivališča, zaradi določitve preživnine, postavilo tožencu Miroslavu Cvetanoviču, začasnega zastopnika, odvetnika
Sama Mirta Kavška iz Kranja.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca
v postopku vse dokler toženec ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 9. 2004

P 29/2004
Os-25920/04
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, v pravdni zadevi tožeče stranke Maye Kimovec, Slovenska cesta
9, Cerklje, ki jo zastopa odvetnica Mojca
Ropret iz Cerkelj, proti toženi stranki Miletu
Kaloperoviču, neznanega bivališča, zaradi
določitve preživnine, postavilo tožencu Miletu Kaloperoviču, začasno zastopnico, odvetnico Jelko Sajovic iz Kranja.
Začasna zastopnica bo zastopala toženca v postopku, vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je pristavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 9. 2004
I 2000/10650
Os-30287/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Maji Zabukovec-Groznik v izvršilni zadevi upnika Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada RS, Kotnikova 28,
Ljubljana, ki ga zastopata odvetnici Karmen
Pavlin in Tamara Pavlin-Tramte, Nazorjeva
12, Ljubljana, proti dolžniku Djerfu Lajošu,
Ulica bratov Učakar 116, Ljubljana, zaradi
izterjave nadomestila preživnine v znesku
338.019 SIT s pp, dne 27. 9. 2004 sklenilo:
dolžniku Djerfu Lajošu se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju – ZIZ, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda-Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2004
N 37/2004
Os-29771/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Trinko Simona,
Ložice 38, Deskle, ki ga zastopa odv. Tanja
Marušič iz Nove Gorice, zoper nasprotno
udeleženko Gorianz Amalijo, neznanega
bivališča, zaradi razdelitve skupnega premoženja, izven naroka, dne 27. 10. 2004
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotni udeleženki Gorianz Amaliji postavi
začasno zastopnico, odv. Vido Lemut Mali iz
Ajdovščine, katera bo nasprotno udeleženko zastopala v nepravdni zadevi N 37/2004
pred sodiščem, vse dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 10. 2004
I 2003/01210
Os-29756/04
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Western Wireless International, družba za telekomunikacije d.o.o.,
Brnčičeva ulica 49, Ljubljana, ki ga zasotpa
odvetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan in
Bogataj o.p.d.n.o. iz Ljubljane, zoper dolžnico Poropat Gordano, Smrekarjeva 8, Izola,
zaradi izterjave 836.750 SIT s pp, dne 6. 10.
2004, na podlagi prvega in drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
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v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžnici Poropat Gordani se kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št.
I 2003/01210 postavi odvetnica Monika
Mavsar iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 6. 10. 2004
In 28/2003
Os-30285/04
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi upnice Lisca d.d., Sevnica, Prešernova 4, Sevnica, ki jo zastopa Terca d.o.o. Šentrupert,
Šentrupert 124, zoper dolžnico Močivnik
Nado, Naselje heroja Maroka 10, Sevnica,
zaradi izpraznitve in izročitve stanovanja,
v skladu z 82. členom Zakona o pravdnem
postopku in 15. členom Zakona o izvršilnem
postopku sklenilo:
Mirka Rateja, odvetnika v Sevnici, se
razreši zastopanja dolžnice Nade Močivnik,
Naselje heroja Maroka 10, Sevnica.
Dolžnici Nadi Močivnik, nazadnje stanujoči v Sevnici, Naselje heroja Maroka 10, se
postavi začasni zastopnik Branko Derstvenšek, odvetnik v Sevnici.
Začasni zastopnik bo v zgoraj navedenem izvršilnem postopku zastopal dolžnico,
dokler ne bo dolžnica ali njen pooblaščenec
nastopil pred sodiščem, oziroma dokler ne
bo Center za socialno delo sporočil, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 1. 10. 2004
P 39/2004
Os-28728/04
Okrajno sodišče v Tolminu je v pravdni zadevi tožeče stranke Mrakič Henrika, Kot 33,
Bovec, ki jo zastopa Ivan Makuc, odvetnik v
Tolminu, zoper tožene stranke 1. Krogar Jožefo, 2. Mlekuž Kristino in 3. Šuligoj Katarino,
vse Bovec 397, vse sedaj neznanega bivališča, zaradi priznanja lastninske pravice na
nepremičnini (pcto. 500.000 SIT), na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
toženim strankam Krogar Jožeﬁ, Mlekuž Kristini in Šuligoj Katarini, postavilo začasno
zastopnico, odvetnico Mirjam Kragelj Likar iz
Nove Gorice, ki bo tožene stranke v tem postopku zastopala vse do takrat, dokler tožene
stranke ali njihov pooblaščenec ne nastopijo
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 13. 10. 2004

Oklici pogrešanih
N 36/2004
Os-30348/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagatelja Milost Emila, Cankarjeva ul. 46, Nova Gorica, ki ga zastopa odv.
Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice, postopek o razglasitvi za mrtvega, in sicer Milost
Leopolda, pok. Franca, roj. 11. 4. 1896, z
zadnjim bivališčem Grgar 151, ki ga zastopa
skrbnik za poseben primer Budin Ivan, Ul.
Marija Kogoja 1 D, Nova Gorica.
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O pogrešanem razren izpiska iz rojstne
matične knjige in kupoprodajne pogodbe z
dne 23. 3. 1955, da je bil ogrešani živ, ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Milost Leopolda, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 11. 2004
N 33/2004
Os-31080/04
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Bitežnik Jolande,
Partizanska 4, Kanal, ki jo zastopa odv. Mirjam Kragelj Likar iz Nove Gorice, postopek o
razglasitvi pogrešane za mrtvo, in sicer Obid
Alojzijo, roj. Lovišček, roj. 4. 5. 1901, ki jo
zastopa skrbnik za poseben primer Koncut
Bruno, Plave 31 B, Deskle.
O pogrešani razen izpiska iz rojstne matične knjige in zemljiškoknjižnega izpiska,
da je bila pogrešana živa, ne obstaja noben
drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Obid Alojzije,
naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh
mesecev po objavi tega oklica, sicer bo po
poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 4. 11. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 660/2004
Rg-19322/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Danči, podjetje za proizvodnjo in trgovino z živilskimi proizvodi,
d.o.o., Ilirska Bistrica, Ulica 7. maja 20,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/3883/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 18. 5.
2004.
Družbenika Daniel Bratović in Nevenka Bratović, oba stanujoča v Ilirski Bistrici,
Gregorčičeva 8, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da je razmerje
z zaposlenim delavcem urejeno ter da za
morebitne neporavnane obveznosti družbe
prevzemata obveznost plačila.
Preostala sredstva družbe se izplačajo
družbenikoma, osnovna sredstva pa pripadejo v last družbenikoma, in sicer v sorazmerju z njunima poslovnima deležema.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 7. 2004
Srg 1693/2004
Rg-30911/04
Družba Vital Višnar, d.n.o., rekreacija,
storitve in gostinstvo, Jesenice, s sede-
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žem Jesenice, C. železarjev 7, vpisana na
reg. vl. št. 1/04665/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Terezija Zupanc, Hrušica 71c, Hrušica in
Tina Višnar-Quarry, 130 Abercrombie street
Chippen-dale, NSW 2008, Avstralija.
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 1763/2004
Rg-31088/04
Družba Lalič in partner, storitvene dejavnosti, d.n.o., Kranj, s sedežem Zoisova
17, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/06648/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Lalič Nikola in Lalič Renata, oba Zoisova ulica
17, Kranj.
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 11. 11. 2004
Srg 03470/2004
Rg-20287/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Komika,
družba za gostinstvo, turizem in trgovino
d.o.o., Ivančna Gorica, Ljubljanska 83, ki
jo zastopa odvetnica Dragica Papež, objavlja sklep:
Komika, družba za gostinstvo, turizem in trgovino d.o.o., Ivančna Gorica,
Ljubljanska 83, reg. št. vl. 1/14130/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 4. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kovačič Mitja, Ljubljanska 83,
Ivančna Gorica, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 2004
Srg 08558/2004
Rg-28745/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Sket, Šket
in drugi, družba za storitve, konsignacijo,
ekonomsko propagando in trgovino, d.n.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 13, objavlja sklep:
Sket, Šket in drugi, družba za storitve,
konsignacijo, ekonomsko propagando in
trgovino, d.n.o., Ljubljana, Brnčičeva 13,
reg. št. vl. 1/17177/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 9. 2004.

Stran

8138 /

Št.

126-127 / 26. 11. 2004

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Šket Slavica in Vekoslav, Ljubljana, Žorgova 87, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2004
Srg 2004/09408
Rg-30335/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe Tetragrammaton d.o.o.
Trgovina, gostinstvo, turizem, Ljubljana, Postojnska ulica 14, ki jo zastopa odv. Janez
Zajc, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra z dne
3. 11. 2004 objavlja sklep:
družba Tetragrammaton d.o.o. Trgovina, gostinstvo, turizem, Ljubljana, Postojnska ulica 14, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 23. 9.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Grajfoner Yuliya, Postojnska ulica 14, Ljubljana in Novosel Olena,
obe Postojnska ulica 14, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
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 2004/09431
Rg-30336/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe Europtika, podjetje
za zastopanje in trgovino, d.o.o. Obirska 4,
Ljubljana, ki jo zastopa Sergij Simšič iz Ljubljane, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbrisa iz sodnega registra z dne
3. 11. 2004 objavlja sklep:
družba Europtika, podjetje za zastopanje in trgovino, d.o.o. Obirska 4, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 15. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Podbevšek Boris, Požarnice 106, Vnanje Gorice, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družabnika.
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 dne-
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va 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 09498/2004
Rg-31293/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lavela d.o.o.,
družba za trgovino in posredništvo Ljubljana, Šmartinska cesta 52, objavlja sklep:
Lavela d.o.o., družba za trgovino in
posredništvo Ljubljana, Šmartinska cesta 52, reg. št. vl. 1/38975/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 19. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Lasič Andrej st., Ljubljana, Pod bukvami 20 in Lasič Andrej ml.,
Lavrica, Škoﬂjica, Kamnikarjeva ul. 21, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbnika.
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 09811/2004
Rg-31296/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Splet, poslovne
storitve, d.o.o., Ljubljana, Legatova 6a, ki
jo zastopa notarka Nada Kumar, objavlja
sklep:
Splet, poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana, Legatova 6a, reg. št. vl. 1/32222/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnki je Sedej Vladimir, Ljubljana,
Legatova ulica 6a, 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 3. 11. 2004
Srg 10030/2004
Rg-31297/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Analysis LTD,
trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130, objavlja sklep:
Analysis LTD, trgovsko podjetje
d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 130, reg. št.
vl. 1/13991/00, preneha po skrajšanem po-

stopku po sklepu skupščine z dne 3. 11.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Vesna Avsec, Veliki Ločnik 83, Turjak in Alenka Vončina, Mali Lipoglav 85, Šmarje-Sap, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici, vsaki do 1/2.
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 09707/2004
Rg-32146/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe RCL, družba za računalniški in informacijski inženiring
d.o.o., Ljubljana, Aleševčeva 50, ki jo zastopata odvetnici Jožica Mlinarič in Alenka
Mejak-Pelan, objavlja sklep:
RCL, družba za računalniški in informacijski inženiring d.o.o., Ljubljana, Aleševčeva 50, reg. št. vl. 1/02760/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 10 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Jernej Jan, Ljubljana, Novo
polje, Cesta VI/8, 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 18. 11. 2004
Srg 08421/2004
Rg-32151/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe V.F. Tovarna vizij
d.o.o., Ljubljana, Resljeva c. 1, ki jo zastopa
odvetnica Carmen Dobnik, objavlja sklep:
V.F. Tovarna vizij d.o.o., Ljubljana,
Resljeva c. 1, reg. št. vl. 1/23900/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 9. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Iztok Aberšek, Piran, Vidalijeva ulica 2 in Andreja Medvedič-Aberšek, Ljubljana, Mestni trg 6, 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 gospodar-
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skih družbah dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije, sicer bo sodišče po preteku tega
roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2004
Srg 10176/2004
Rg-32157/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Acis
Agentura, podjetje za trgovino in storitve
d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 11, objavlja sklep:
Acis Agentura, podjetje za trgovino in
storitve d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 11, reg. št. vl. 1/33933/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 8. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Ambrožič Sterle Cvetka,
Ljubljana, Soussenska ulica 5, 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 Republike
Slovenije, sicer bo sodišče po preteku tega
roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2004
Srg 10104/2004
Rg-32385/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Tri-Konto,
ﬁnance in svetovanje d.o.o., Celovška 49,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Tri-Konto, ﬁnance in svetovanje d.o.o., Celovška 49, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/24451/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenice z dne 4. 11.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Juvan Marija, Polje 3, Zagorje ob Savi, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2004
Srg 2249/2004
Rg-30809/04
Družba Studio Atrij, investicijska družba d.o.o., Strossmayerjeva 26/II, Maribor,
reg. št. vl. 1/7642/00, katere družbenik je
Leljak Martin, Ul. Staneta Severja 6, 2000
Maribor, po sklepu družbenika družbe z
dne 5. 10. 2004 preneha po skrajšanem
postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Leljak Martin,
Ul. Staneta Severja 6, 2000 Maribor.
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 9. 11. 2004
Srg 2534/2004
Rg-30913/04
Družba Nevro-EMG, specialistična ambulanta d.o.o., Lavričeva ulica 1, Maribor,
reg. št. vl. 1/10395/00, katere družbabnica je Tatalović Osterman Ljiljana, Staneta
Severja 18, Maribor, po sklepu družbenika
družbe z dne 4. 11. 2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Tatalović
Osterman Ljiljana.
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 10. 11. 2004
Srg 1060/2004
Rg-30315/04
Družba SMC Intertrade d.o.o., mednarodno trženje, s sedežem opatje Selo
2c, Miren, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-3435-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
25. 10. 2004.
Ustanovitelja in družbenika družbe sta
Cotič Milena in Cotič Stojan, oba Opatje
Selo 2c, Miren 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 Mariboru
dne 3. 11. 2004
Srg 1108/2004
Rg-30914/04
Družba Bukov List, knjigarna d.o.o.,
s sedežem Ulica Gradnikove brigade 29,
Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-4331-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu obeh ustanoviteljic družbe z
dne 9. 11. 2004.
Ustanoviteljici družbe sta Kump Tina,
Bernekerjeva ulica 23, Ljubljana in Povšič
Jana, Vetrišče 15, Nova Gorica, 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 ustanoviteljicama.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljic v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
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Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 11. 2004
Srg 1148/2004
Rg-31856/04
Družba Gotour-Čufer & Čufer, Podjetje
za turizem d.n.o. Bovec, s sedežem Trg
Golobarskih žrtev 50, Bovec, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. vložka 1-820-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu obeh ustanoviteljev
družbe z dne 11. 11. 2004.
Ustanovitelja družbe sta Anka Čufer in
Ivan Čufer, oba Prekomorskih brigad 6, 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 Anki Čufer.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice Anke Čufer 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 16. 11. 2004
Srg 506/2004
Rg-24390/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Avtohiša Brklje d.o.o. Metlika, Cesta 15. brigade n.h., objavlja sklep:
družba Avtohiša Brklje d.o.o. Metlika,
Cesta 15. brigade n.h., vpisana na reg. vl.
št. 1-2824/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 12.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Nikola Brklje, Darmstadt,
Heidelberger Str. 120, Nemčija, z ustanovitvenim kapitalom 1,543.001,30 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 1,543.001,30
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Nikolo Brkljeta.
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 9. 9. 2004
Srg 657/2004
Rg-31084/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Reprox, trgovske storitve
d.o.o., Straža, Dule 21, objavlja sklep:
družba Reprox, trgovske storitve
d.o.o., Straža, Dule 21, vpisana na reg. vl.
št. 1-3912/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 10.
2004.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Matjaž Božič, Stopiče,
Stopiče 1b, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 1,500.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Božič Matjaža, Domžale, Miklošičeva 1a.
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 Novi Gorici
dne 11. 11. 2004
Srg 222/2004
Rg-25251/04
Družba Weko-Line, Tehnika za prosti
čas, šport, rehabilitacijo - storitve, proizvodnja, trgovina d.o.o., Golobova 9, Ptuj,
reg. št. vl. 1/8618-00, katere ustanovitelja
sta Alenka Wezel, Golobova ulica 9, Ptuj
in Heinrich Wolfgang Wezel, Austrase 40,
Lenningen, Nemčija, po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 18. 6. 2004 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Alenka
Wezel in Heinrich Wolfgang Wezel.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 9. 2004
Srg 460/2004
Rg-30309/04
Družba Slovenagent, splošna posredniška dela d.o.o., Tomšičeva 4, Slovenj
Gradec, reg. št. vl. 1/1125-00, katere družbenik je Handanovič Fahrudin, po sklepu
družbenika z dne 13. 10. 2004 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Handanovič
Fahrudin iz Slovenj Gradca, Tomšičeva ulica 4.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 11. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Agić Sadet s.p., Cesta maršala Tita 84,
Jesenice, priglasitveni list, opravilna št.
14-1394/03. gno-171907
Draksler Alojz s.p., Gradišče 8,
Primskovo, priglasitveni list, opravilna
št. 23-0177/94, izdan dne 25.05.1994.
gnp-172206
GRAD INŽENIRING d.o.o., Celovška
69/c, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
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034248/4161/00-37/1995,
izdano
dne
6.3.1995. gnt-172052
Infotrans d.o.o., Cesta 1. maja 35, Kranj,
obrtno dovoljenje, št. 027692/3162/00-28/95,
izdano dne 6.3.1995. gnv-172450
Kropf Andrej, Mestni trg 18, Slovenske
Konjice, priglasitveni list, opravilna št.
51-0870/98,
izdan
dne
12.11.2002.
gnp-171956
Krštinc Rado, Hruševec 21, Straža,
priglasitveni list, opravilna št. 038/2324-98,
izdan dne 19.12.1998. gnt-172102
Lah Mitja, Zaloška cesta 83, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-3260/04,
izdan dne 1.5. 2004. gnf-172466
Leban Mitja, Grgar 205, Grgar, obrtno
dovoljenje, št. 004288/2242/00-47/1995,
izdano dne 6.3.1995. gnt-172452
Lebič Marija, Ptujska cesta 1, Rogatec,
priglasitveni list, opravilna št. 54-503/1994,
izdan dne 22.11.1994. gnp-172106
Ribič Franc, Rogoza, Na devce 24/a,
Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni list,
opravilna št. 064/3299/95, izdan dne 1.1.1995.
gnw-172449
Robič Marko, Zgornje Rute 51, Gozd
Martuljek,
priglasitveni
list,
opravilna
št. 14-0572/94, izdan dne 10.9.1999.
gnn-172208
Štih Mirko, Kidričeva ulica 27, Rogaška
Slatina, priglasitveni list, opravilna št.
54-1263/98,
izdan
dne
18.11.1998.
gno-172007
Šuštar Magdalena, Dolgo Brdo pri
Mlinšah 8/i, Izlake, obrtno dovoljenje, št.
041330/1180/00-25/1995 - reprezentativno,
izdano dne 6.3.1995. gnt-172427

Potne listine
Adamič Tomič Beba, Roška cesta
21, Ljubljana, potni list, št. P00014110.
gnh-172089
Adamič Tomič Liza, Roška cesta
21, Ljubljana, potni list, št. P00894644.
gni-172088
Alagić Adnan, Makucova 28, Ljubljana,
potni list, št. P00887385. gnz-172371
Amon
Tine,
Zagradišče
12A,
Ljubljana-Dobrunje, potni list, št. P00412878.
gnb-172095
Arapović Elvis, Ulica prekomorskih
brigad 60B, Šempeter pri Gorici, potni list, št.
P00126015. gnf-172091
Avdić Elma, Slamnikarska 8, Mengeš,
potni list, št. P00821499. gnj-172512
Benčič Peter, Vodopivčeva 18, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00301387.
gnt-172277
Benčič Sonja, Vodopivčeva 18, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00470540.
gns-172278
Benčič Sonja, Vodopivčeva 18, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
178645, izdala UE Koper. gnr-172279
Benčič Urška, Vodopivčeva 18, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
131481. gnt-172281
Berce Ana, Vodnikova 30, Dornberk, potni
list, št. P00295083. gnh-172264
Bešić Elvir, Cesta M. Tita 96, Jesenice,
potni list, št. P00578957. gnx-172498
Boromisa Đorđe, Trg 65, Prevalje, potni
list, št. P01060747. gnq-172080
Budihna Mojca, Na Gmajni 50, Ljubljana,
potni list, št. P00252939. gnp-172481
Čufer Karmen, Obala 128, Portorož
- Portorose, potni list, št. AI 129392 propustnica. gne-171992
Debevec Eva, Ig 191C, Ig, potni list, št.
P00524594. gnm-172234
Debevec Gregor, Ig 191C, Ig, potni list, št.
P00529036. gnl-172235

Debevec Žan, Ig 191C, Ig, potni list, št.
P00535825. gnj-172237
Debevec Žiga, Ig 191C, Ig, potni list, št.
P00043806. gnh-172239
Domijan Mark, Šišenska cesta 15,
Ljubljana, potni list, št. P00579276.
gnd-172393
Drlink Teja, Barizoni 7, Ankaran - Ankarano,
potni list, št. P00900654. gnn-172333
Dušanović Danko, Stantetova 10, Velenje,
potni list, št. P00134864. gng-172365
Ebner Iva, Herthastrasse 19, 80639
Munchen, potni list, št. P00189828.
gno-172107
Fantinič Darko, Cesta med vinogradi 22
- Bertoki, Koper - Capodistria, maloobmejno
prepustnico, št. AH 100483 - desetletna listina
za prehod državne meje z Republiko Hrvaško.
gnp-172006
Fetić Alen, Medvedova 5B, Kamnik, potni
list, št. P00566759. gno-172507
Golob Klančič Jožica, Vitovlje 18, Šempas,
potni list, št. P00066777. gni-172538
Gošnik Jurij, Pod gozdom cesta III/24,
Grosuplje, potni list, št. P00601332.
gnc-172244
Hadžić Ramiz, Krožna cesta 4, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00360635.
gnk-171986
Hribar Matjaž, Levčeva 13/a, Mengeš,
potni list, št. P00136534. gnc-172119
Jeraj Andreja, Nova ulica 6, Vodice, potni
list, št. P0050086. gnk-171915
Jerman Andrej, Ročevnica 33, Tržič, potni
list, št. P00232457. gnw-172324
Jošić Vojo, I. Suliča 6A, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. P00435703. gng-172340
Jošić Zdravka, I. Suliča 6A, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. P00435702. gnf-172341
Jugovec Vesna, Poštna ulica 7B, Vrhnika,
potni list, št. P00420052. gnn-172183
Kalšek Jasna, Pot za Bistrico 78, Domžale,
potni list, št. P00139422. gni-172063
Kalšek Matjaž, Pot za Bistrico 78, Domžale,
potni list, št. P00146240. gnh-172064
Kamenič Aleš, Karlovška 9, Ljubljana, potni
list, št. P00682441. gnk-172161
Kavčnik Marko, Ulica bratov Učakar
84, Ljubljana, potni list, št. P00010706.
gnb-172320
Killer Alfred, Maroltova ulica 13, Ljubljana,
potni list, št. P00305941. gnv-172400
Kosi Tatjana, Zg. Kamenščak 11, Ljutomer,
potni list, št. P00790994. gnw-172349
Kotnik Luka, Francetova 8, Slovenj Gradec,
potni list, št. P00865842. gni-172542
Kožar Safeta, Šalek 70/a, Velenje, potni
list, št. P00115452. gnz-172521
Krajnc Bojana, Zg. Kamenščak 11,
Ljutomer, potni list, št. P00719994.
gny-172351
Kruh Vanja, Sedejeva ulica 6, Nova Gorica,
potni list, št. P000394215. gnf-172541
Kušević Ivica, Meškova 4, Brežice, potni
list, št. P00234342. gnk-172236
Lukežič Boris, Trg 76, Renče, maloobmejno
prepustnico, št. AI 000006102. gnc-172369
Lukšič Nevenka, Na straški vrh 14,
Ljubljana, potni list, št. P00535798.
gnz-172096
Malalan Boštjan, Trg komandanta Staneta
5, Ljubljana, potni list, št. P00010255.
gnf-172366
Matić Darijan, Cesta 30. avgusta
21, Ljubljana, potni list, št. P00346251.
gne-172267
Mele Milan, Martinjak 68, Cerknica, potni
list, št. P00762346. gnx-171923
Merše Janja, Na palcah 10, Ljubljana
Šmartno, potni list, št. P00532843.
gnf-172391
Osterc Darko, Krožna cesta 2, Koper
- Capodistria, potni list, št. P00052186.
gns-171978
Pipuš Hermina, Resljeva 38, Ljubljana,
potni list, št. P00061717. gnr-172379
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Poldrugac Biserka, Partizanska 6, Maribor,
potni list, št. P00293021. gnt-172202
Ponjevič Armin, Pod hribom 55A, Ljubljana,
potni list, št. P00712870. gnw-172074
Ponjevič Damir, Pod hribom 55A, Ljubljana,
potni list, št. P00712868. gnc-172073
Ponjević Rasim, Viška 45, Ljubljana, potni
list, št. P00737661. gny-172072
Ponjević Semira, Pod Hribom 55A,
Ljubljana, potni list, št. P00712869.
gnh-172489
Popovič Dejan, Dvorjane 88, Spodnji
Duplek, potni list, št. P000787621.
gnb-171920
Ravnik Nataša, Šolska 20, Domžale, potni
list, št. P00792767. gnb-172045
Srdić Ajda, Vrtna ulica 19, Ljubljana, potni
list, št. P00609021. gng-172540
Steiner Ivana, Ivana Krivca 18, Kranjska
Gora, potni list, št. P00694408. gnu-171976
Tisel Eva, Podgrad 35, Gornja Radgona,
potni list, št. P00755257. gnr-172254
Tompa Majcen Dominika, Na obrežju 8,
Ptuj, potni list, št. P00504832. gnf-172241
Urbanija Matjaž, Prezid 63, Vrhnika, potni
list, št. P00495440. gnm-172259
Vengert Alen, Sečovlje 14, Sečovlje
- Sicciole, potni list, št. P00637876.
gnp-172331
Vojkovič Štefan, Rožički vrh 53, Sveti
Jurij ob Ščavnici, potni list, št. P00973617.
gnd-171993
Wachter Mateja, Prisojna pot 5, Novo
mesto, potni list, št. P00383075. gng-172490
Zadravec Zoran, Pod lipami 28, Celje,
potni list, št. P00605500. gnj-172362
Zdešar Jaka, Vrhovci, cesta VI 1, Ljubljana,
potni list, št. P00354891. gnv-171900
Zeča Hanete, Mariborska 144, Orehova
vas, potni list, št. P00042208. gnk-172361
Ždrnja Blažo, Kampolin 57, Portorož
- Portorose, potni list, št. P00637349.
gnv-172500
Žiberna Biserka, Gubčeva ulica 7, Krško,
potni list, št. p00584537. gnk-172036
Žrt Elma, Šalek 70/a, Velenje, potni list, št.
P01051105. gnc-172519

Osebne izkaznice
Accetto Jerica, Černetova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000115282.
gnp-172181
Aleš Julijana, Redelonghijeva 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000030902.
gno-172211
Ažman Franc, Spodnja Lipnica 13, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001625238.
gnv-171979
Benčič Marija, Celovška cesta 122,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001385706.
gnr-171954
Bevk Andraž, Rudno 34, Železniki, osebno
izkaznico, št. 001582150. gnj-172012
Bizovičar Andrejka, Prelesje 14, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 000949703.
gnp-172256
Blaganje Danica, Medvedova 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000078446.
gnq-172380
Brajkovič
Stojan,
Ljubljanska
76,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000545278.
gnf-172191
Brzin Tjaša, Rožnodolska ulica 25,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000274865.
gnu-171926
Buzečan Nadja, Poljska pot 21, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 000966944.
gng-172515
Cizelj Robert, Loče 2, Dobova, osebno
izkaznico, št. 000215540. gnp-172531
Collautti Branka, Ulica talcev 9,
Radeče, osebno izkaznico, št. 000724829.
gnz-172021
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Collautti Eneja, Ulica talcev 9, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
001513406.
gnb-172020
Česen Valentina, Reška 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000818373.
gng-172565
Čot Matjaž, Kratka ulica 7, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000471932.
gnl-172060
Čuk David, Ograda 10, Dornberk, osebno
izkaznico, št. 000291546. gnq-172330
Demaj Gjevdet, Aljaževa 25, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000187626.
gnr-172479
Dizdarević Asmir Mirko, Sattnerjeva 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001184326.
gnb-172570
Doberšek Julijana, Planina pri Sevnici
72, Planina pri Sevnici, osebno izkaznico, št.
000461225. gnc-171919
Domijan Mark, Šišenska cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001334880.
gnc-172394
Dražetič Boštjan, Kajuhova 2, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001519425.
gnm-172509
Dujmovič
Jelena,
Tovarniška
10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000009354.
gnn-172008
Dukarić Mateja, Vrstna cesta 4, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000952849.
gns-172128
Egić Sašo, Bukovica 68, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 001699647.
gnm-171984
Emeršič Branka, Trg Franca Fakina 2B,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000308264.
gnz-172196
Erjavec Alojzija, Polje 2, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 000104523.
gnn-172133
Faganel Debora, Bukovica 68, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 001705835.
gno-171982
Fajfar Klementina, Prepolje 44, Marjeta
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001814993. gnk-172511
Fekonja Franc, Hajdoše 3D, Hajdina,
osebno
izkaznico,
št.
001033371.
gnq-172005
Femec Damjan, Litijska cesta 31, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 835164.
gnt-172152
Fideršek Maks, Dobriša vas 40,
Petrovče, osebno izkaznico, št. 001782973.
gne-172017
Fištravec
Jakob,
Partizanska
13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000631780.
gnt-172352
Flajs Žiga, Bilečanska 2, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001428688. gnc-172219
Gabron Jožef, Sela 22, Podčetrtek, osebno
izkaznico, št. 000603641. gnl-172360
Geratič Daniel, Skaručna 26 B,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000718554.
gnr-171904
Golob Bogomila, Pri šoli 8, Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
000464472.
gnh-172189
Gorenc Jan, Dol. Prapreče 3, Velika
Loka, osebno izkaznico, št. 001466256.
gnn-172033
Gorenc Janja, Dol. Prapreče 3, Velika
Loka, osebno izkaznico, št. 000945251.
gnq-172030
Gorenc Jerca, Dol. Prapreče 3, Velika
Loka, osebno izkaznico, št. 001466283.
gno-172032
Gorjanc Marko, Sušnikova ulica 9,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000736991.
gnn-172558
Goršek
Martin,
Migojnice
81/d, Griže, osebno izkaznico, št. 001029344.
gnq-172355
Govekar Milan, Podlimbarskega 41A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000294770.
gni-172213
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Grbec Ivan, Polanškova ulica 17, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 34357. gnb-172495
Gspan Mateja, Pot v Smrečje 3,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
000536520. gni-172163
Gumzej Maruša, Srednja vas 97D,
Srednja vas v Bohinju, osebno izkaznico, št.
001335943. gnt-172077
Guntner Dragana, Žibernik 23, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 001419695.
gnr-172029
Habjan
Nevena,
Vošnjakova
5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000592931.
gnv-172175
Hafner Simona, Binkelj 4, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001151269.
gni-172313
Handler Miha, Stari trg 269E, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000232349.
gnm-172534
Heine Sabina, Preglov trg 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000596343.
gnu-172176
Holcer Mihael, Marija Gradec 25,
Laško, osebno izkaznico, št. 000380030.
gnb-171995
Hreščak Lidija, Cankarjeva 42, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000621342.
gnn-172258
Hvala Borut, Čepovan 159, Čepovan,
osebno
izkaznico,
št.
001639742.
gnk-172536
Iler Mitja, Trdinova 5A, Novo mesto, osebno
izkaznico, št. 001236234. gnx-171973
Iskra Sergio, Lipiška cesta 40, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001156608.
gnz-171921
Ivanović Dragan, Javornik 60, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000411025.
gni-171988
Janko Spreizer Alenka, Rožna dolina,
Cesta VII/32, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001266760. gnu-171951
Jarc Olga, Tovarniška 23, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000725352. gnr-172554
Jernejčič Benjamin, Šercerjeva 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001518279.
gns-172378
Jert Janez, Vuhred 136, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 001045044.
gnd-172193
Jeseničnik Marko, Stari trg 2, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000695689.
gnm-171909
Juršinič Marjan, Ulica 21. oktobra 19B,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001679983.
gnn-172283
Kalšek Jasna, Pot za Bistrico 78,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001728527.
gnj-172062
Kardinar Jana, Lutverci 48, Apače, osebno
izkaznico, št. 001376352. gny-171997
Kermc Danica, Trdinova ulica 5B, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001479080.
gno-172082
Ketiš Erih, Kidričevo naselje 4,
Radenci, osebno izkaznico, št. 001572964.
gnl-171985
Klopčič Rok, Drtija 61, Moravče, osebno
izkaznico, št. 001378078. gnc-172194
Knapič Karmen, Zg. Rečica 25,
Laško, osebno izkaznico, št. 000780428.
gnh-171939
Kobal Branko, Belo 6, Col, osebno
izkaznico, št. 000287107. gnv-172000
Kogovšek Ana, Planina 201, Planina,
osebno
izkaznico,
št.
000427755.
gno-172232
Kok Zlatko, Prešernova 7, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001559312. gny-172222
Kokelj
Danica,
Podlanišče
8/a,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 000118746.
gne-172342
Kokelj Janka, Sp. Lipniče 25, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001799285.
gnl-172535
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Kokol Štefan, Krčevina pri Ptuju 78,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001706758.
gnv-172225
Kolenc Jure, Meliše 2, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 001527247.
gng-172015
Kolenc Marjan, Meliše 2, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 001211776.
gnd-172018
Konte Ksenija, Trdinova 5B, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001813619.
gnh-172339
Kordič Adam, Finžgarjevo naselje 8, Gozd
Martuljek, osebno izkaznico, št. 000591378.
gnd-172243
Koritnik Gorazd, Moste 88/a, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000304366.
gnq-172530
Kos Danijel, Krajna 22/a, Tišina, osebno
izkaznico, št. 001720731. gnj-171987
Kos Petra, Velika Preska 1, Polšnik, osebno
izkaznico, št. 001508890. gnb-172195
Kosi Tatjana, Zg. Kamenščak 11,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001408393.
gnx-172348
Kosić
Ruža,
Podjavorškova
11,
Celje, osebno izkaznico, št. 001702726.
gnc-171944
Kostevc Mojca, Grajski trg 37, Žužemberk,
osebno
izkaznico,
št.
000818742.
gnp-171981
Kotnik Drago, Čečovlje 32, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000866729.
gnw-172503
Kotnik Stanislava, Tolsti vrh pri Ravnah na
Koroškem 46C, Ravne na Koroškem, osebno
izkaznico, št. 001213750. gni-172513
Kovač Janez, Škofjeloška 29, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000391643.
gnf-172041
Kovačec Miroslav, Arbajterjeva 7,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000986825.
gnz-172346
Kovačec Peter, Ulica Florjana Pohlina
4, Žalec, osebno izkaznico, št. 000016521.
gnw-171924
Kovačič Tanja, Rusjanov trg 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001223253.
gnc-172419
Krajnc Damjan, Zg. Kamenščak 11,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 001806118.
gnz-172350
Kralj Olga, Velika Dobrava 3, Višnja
Gora, osebno izkaznico, št. 000348324.
gnq-172105
Kranjec Ivan, Podutiška cesta 187,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001194580.
gnw-172374
Kurczewski
Tadej,
Srpenica
57,
Srpenica, osebno izkaznico, št. 000350520.
gnt-172502
Kušević Ivica, Meškova 4, Brežice, osebno
izkaznico, št. 000260053. gni-172238
Lah Justina, Podvinci 123B, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001297745. gnv-172275
Lahne Katja, Smednik 18, Raka, osebno
izkaznico, št. 000887372. gnl-172460
Lahne Roman, Smednik 18, Raka, osebno
izkaznico, št. 000076996. gnk-172461
Lategano Evening Marie, Glinška ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000967230.
gnw-172424
Lavriša Urša, Mlinska pot 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000674773.
gnz-172171
Leban Marija, Ulica Milojke Štrukelj 62,
Solkan, osebno izkaznico, št. 000483927.
gni-172188
Levstik Nada, Bezjakova 19, Limbuš,
osebno
izkaznico,
št.
000114934.
gnd-172218
Lipičnik Jožica, Pod gabri 23, Celje, osebno
izkaznico, št. 001462798. gnh-172539
Lipovec
Marjanca,
Hrušica
123,
Hrušica, osebno izkaznico, št. 000886257.
gnt-172002
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Lipovšek Darinka, Nusdorferjeva 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001520683.
gnu-172276
Logar Dušan, Glinška 13, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001707980. gnf-172016
Magdalenić Ivan, Verje 46/a, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000426790.
gnh-171989
Mahkota
Anton,
Glavarjeva
20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000928512.
gnd-172168
Maltarić
Marijan,
Špicarjeva
13,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000781274.
gnj-172337
Mamilovič Andrej, Koštialova 8A, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000961306.
gnx-172252
Marič Aljoša, Panonska ulica 36,
Odranci, osebno izkaznico, št. 001794281.
gns-172228
Marin Štefka, Pot k mlinu 13, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000417848.
gnn-171908
Marinič Marko, Prvomajska 1, Veržej,
osebno
izkaznico,
št.
001341741.
gnu-172001
Marolt Jožefa, Koreno 5, Horjul, osebno
izkaznico, št. 000993315. gnv-172425
Marolt Katja, Viška cesta 55, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000405783.
gnl-172485
Marolt Stanislava Marija, Mokrška ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000117328.
gne-172417
Matijevec Tina, Zvezda 2, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001730845. gnr-172104
Maver Jožefa, Valična vas 7, Zagradec,
osebno
izkaznico,
št.
000660491.
gnh-172214
Melihen Ida, Žaga 65, Srpenica, osebno
izkaznico, št. 000576672. gns-172003
Memeti Ardijan, Zlatoličje 109, Starše,
osebno
izkaznico,
št.
001040772.
gns-172178
Miculinić Dušan, Koroška 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000179095.
gnz-172396
Mihelčič Marjetka, Petelinje 10, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001083758.
gnh-172464
Mihelj Rudi, Gregorčičeva 6, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000678994.
gnw-172249
Miklavec Sebastjan, Grgorčičeva 15, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000784331.
gnw-171974
Mirović
Emina,
Čanžekova
38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001601359.
gnu-172251
Mislej Martin, Poreče 22, Podnanos, osebno
izkaznico, št. 001634352. gnd-172268
Mlinar Jožef, Skapinova ulica 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000456115.
gnz-172471
Možina
Vera,
Stanežiče
29,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
000745811. gnt-172327
Mrak Katja, Delnice 22, Poljane nad Škofjo
Loko, osebno izkaznico, št. 001568449.
gny-172497
Mravlja Boštjan, Na kresu 21, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000181477.
gnu-172076
Mrzljak Jelka, Črtomirova ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000078030.
gnk-172561
Naglič Gregor, Hrastičje 11, Radomlje,
osebno
izkaznico,
št.
001579115.
gnm-172109
Nikolić Milan, Mala vas 54, Bovec, osebno
izkaznico, št. 000152944. gnw-171999
Oblath Milena, Krekova 27, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001070938. gnx-172473
Orešnik Urška, Hotedršica 103A,
Hotedršica, osebno izkaznico, št. 001827033.
gnl-172114

Otorepec Vinko, Vrbje 10, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001619802. gnh-172364
Ozimek Nina, Parmska cesta 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000062508.
gns-172553
Pavlovič
Nenad,
Milčinskega
14,
Celje, osebno izkaznico, št. 001742997.
gnb-171895
Pečič Tina, Grinjan 5D, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 001729380.
gnb-172245
Peklaj Jernej, Dvor 11, Polhov Gradec,
osebno
izkaznico,
št.
001747486.
gng-172165
Peperko Belcer Urška, Ulica Zofke
Kvedrove 14, Celje, osebno izkaznico, št.
001531922. gni-172363
Peric Tomaž, Gradišče nad Prvačino 73,
Renče, osebno izkaznico, št. 001356212.
gnl-172335
Perpar Marjan, Trata XIV/36, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
001020219.
gnj-172287
Peterka Marija, Spodnji log 13,
Sava, osebno izkaznico, št. 000374720.
gnc-172469
Peternel Danila, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000478574.
gnu-172526
Pihler Mateja, Vitomarci 13, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št.
001220182.
gnq-172284
Pintar Maja, Šalka vas 18, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001719143. gne-172192
Pintarič Ana, Zaloška cesta 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000085296.
gns-171953
Pintarič Zdravko, Tuškova 40, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001296242.
gnr-172354
Pirc Jeraj Žan, Nova ulica 6, Vodice, osebno
izkaznico, št. 001793051. gnj-171916
Pirš Jurij, Mrčna sela 34, Koprivnica, osebno
izkaznico, št. 000113513. gnh-172314
Plut Rozalija, Jarčji vrh 6A, Škocjan, osebno
izkaznico, št. 000740546. gnd-172093
Pogačnik Mitja, Lancova 66, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000815722.
gnq-171980
Pori Tjaša, Čečovje 9C, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001592694.
gns-172078
Potokar Iztok, Glavarjeva 76, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
000680342.
gnn-171983
Povše Igor, Večna pot 5, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000224455. gnc-171894
Predan
Srečko,
Zg.
Duplek
79/a, Duplje, osebno izkaznico, št. 000202589.
gnp-171931
Prelesnik Tina, Agrokombinatska 6D,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000762130.
gnz-172550
Prosenik Ana, Prvomajska 55, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000446024.
gnc-172094
Pšeničnik Franja, Na Šancah 3, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001647223.
gnz-172246
Puhat Ivo, Polica 102, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001691894. gnu-172226
Račnik Branko, Kozji vrh nad Dravogradom
10, Dravograd, osebno izkaznico, št.
001706779. gnp-172081
Rajher Franc, Strmec 10, Rogatec, osebno
izkaznico, št. 000468010. gnl-172010
Raušl Vincenc, Živkova 9, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000516603. gno-172357
Rebek Tomaž, Črniče 82, Črniče, osebno
izkaznico, št. 001198846. gne-172217
Rebolj Ivan, Metoda Mikuža 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000924079.
gne-172067
Rejc Marijan, Zalošče 29, Dornberk, osebno
izkaznico, št. 000305117. gnv-171975
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Rejec Drago, Selo pri Pancah 10,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
001603248. gnk-172136
Rigler Alojzija, Cesta proletarskih brigad
60, Maribor, osebno izkaznico, št. 000342029.
gng-171940
Roman Oskar, Hodoš 75, Hodoš Hodos, osebno izkaznico, št. 000688632.
gnx-171998
Rosić Radenko, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000822440.
gnm-172559
Rostan Špela, Poljanska cetsa 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000824599.
gne-172567
Rožič Tadej, Osek 65, Šempas, osebno
izkaznico, št. 001450801. gnm-172084
Sebanec Antonija, Kamnikarjeva 26,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 000494608.
gno-172057
Sladič Dušanka, Goljek 19, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001502612. gnj-171937
Slanič Maksimiljan, Žibernik 29, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000039177.
gng-171890
Slatinek Rudolf, Gosposvetska cesta 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000067671.
gne-172517
Smrkolj
Jožef,
Sp.
Prhovec
5,
Izlake, osebno izkaznico, št. 00526672.
gnm-172184
Soklič Ajda, Tovarniška 12/b, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000104379.
gny-172197
Sop Andreja, Pot 27. junija 4, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001514677.
gne-172467
Sotlar Ana, Ulica bratov Učakar 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000083762.
gnj-172212
Souissi Anis, Trg 4, Brestanica, osebno
izkaznico, št. 001728042. gnj-172462
Steiner Ivana, Ivana Krivca 18, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 001390133.
gnt-171977
Stepančič Ivka, Triglavska 3, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 000026738.
gnh-172514
Stolnik Karmen, Lukavci 33/a, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 000378745.
gnk-172186
Supej Blaž, Lavričeva ulica 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001775390.
gnc-172069
Šakić Sabina, Prištinska 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000228130.
gnk-172486
Šanjič Milan, Jakčeva 18, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001158260. gnz-172496
Šarić Radojka, Gradnikova ulica 18,
Kanal, osebno izkaznico, št. 000997764.
gnq-172505
Šinko Aleš, Mladinska ulica 9, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001375870.
gnc-171994
Škarabot Igor, Pečinska ulica 29,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000926279. gnj-171887
Škerbec Alan, Dol. Poljane 5, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 001750568.
gnf-172266
Škvarč Marjan, Preglov trg 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001828362.
gng-172465
Šorak Branko, Celovška cesta 83,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000338105.
gnw-172274
Šraj Rok, Prešernova cesta 35,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 001220487.
gnc-172544
Štirn Martina Simona, Spodnje jezero
10, Zgornje Jezersko, osebno izkaznico, št.
000130597. gnr-172504
Tanko Janez, Cesta notranjskega odreda 7,
Sodražica, osebno izkaznico, št. 000599446.
gnk-171886
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Topolovec Goran, Dežno pri Podlehniku 15,
Podlehnik, osebno izkaznico, št. 001661322.
gnb-172345
Torkar Frančiška, Žlabor 17, Nazarje,
osebno
izkaznico,
št.
000531652.
gnk-171911
Turšič Franc, Sinja gorica 40, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000758890.
gnu-172101
Urbančič
Terezija,
Štefanova
15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000719944.
gnw-172174
Uzeirović Sejad, Cesta revolucije 2B,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000762883.
gnq-172334
Vasle Lidija, Ločica ob Savinji 18,
Polzela, osebno izkaznico, št. 000961621.
gnl-172039
Veble Andrej, Jakšičeva 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001571139.
gnb-172499
Vehar Borut, Šegova 36, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001376401.
gny-171972
Vehovar Alojzija, Ulica XIV divizije
11/a, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
000403343. gnj-172187
Vengert Alen, Sečovlje 14, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 001438687.
gno-172332
Vežnaver Ervin, Prisoje 8, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 001665312.
gnj-172537
Vidmar Tone, Kočevje 5, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 000340452. gnf-172316
Vitamvas Špela, Kržičeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001430003.
gnk-172286
Vodovnčnik Stanko, Šalek 90, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001396358.
gnl-172510
Vrhovški
Branko,
Pohorska
10,
Celje, osebno izkaznico, št. 000233113.
gnq-172280
Zgonc Danijel, Gerbičeva ulica 18,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001520608.
gnb-172420
Zupan Andreja, Jesenovo 20, Čemšenik,
osebno
izkaznico,
št.
000607237.
gnw-172199
Zupan Janja, Jesenovo 20, Čemšenik,
osebno
izkaznico,
št.
001644411.
gnx-172198
Žaberl Silvo, Zibika 40, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001697705.
gnr-172079
Žagar Anja, Cesta pod Tičnico 17,
Rakek, osebno izkaznico, št. 001540542.
gnk-172336
Žaler Tanja, Opekarska ulica 13,
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001773477.
gnp-172506
Žigert Vinko, Janžev vrh 82, Radenci,
osebno
izkaznico,
št.
000975434.
gnl-172185
Žmavc
Ljudmila,
Cogetinci
78,
Cerkvenjak, osebno izkaznico, št. 000548102.
gnz-171996
Žurej Hedvika, Homec 3/a, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 001475184.
gnj-171912

Vozniška dovoljenja
Agović Elvira, Polje 6, Zagorje ob Savi,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1541863,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnn-172358
Babič Antonija, Zdolska 26, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 7858.
gnx-172223
Babnik Ana, Murerjeva ulica, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1343097,
reg. št. 230820, izdala UE Ljubljana.
gnx-172373
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Babošek Rok, Slavka Osterca ulica 6,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13650, izdala UE Gornja Radgona.
gnx-172148
Bajde Jasmina, Škofja riža 14, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12020, izdala UE Trbovlje. gny-172047
Bajuk Bojan, Drašiči 51, Metlika,
vozniško dovoljenje, št. S2123745, reg. št.
5876. gnn-172158
Bančič Viktor, Mala vas pri Grosupljem
30, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 189463, reg. št. 14384, izdala
UE Grosuplje. gnt-172377
Bergoč Marta, Koče 32, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15444, izdala UE Postojna. gnv-172150
Bešić Elvir, Cesta maršala Tita 96,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. S
2039732, izdala UE Jesenice. gnd-172443
Bizjak Denis, Ulica Andreja Gabrščka 92,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 24829, izdala UE Nova
Gorica. gnc-172444
Božinović Sašo, Krekova 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
914627, reg. št. 103757, izdala UE Maribor.
gns-172328
Brnjilovič Nataša, Koroška cesta 59,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10879, izdala UE Radlje ob
Dravi. gny-171922
Budački Boris, Titova 88, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
11742. gno-172182
Budihna Mojca, Na Gmajni 50, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1873157, reg. št. 131122. gnq-172480
Bukovski Sebastjan, Cankarjeva ulica 5,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 17843, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnt-171902
Busija Snježana, Leninova 11, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7607, izdala UE Izola. gnv-171950
Cverlin Tjaša, Stranje 25, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 20800, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnp-172456
Černetič Brina, Brajnikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297011, reg. št. 220811, izdala UE
Ljubljana. gnf-172516
Čot Matjaž, Kratka ulica 7, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 687252, reg. št. 60606, izdala UE
Ljubljana. gnm-172059
Davidovski Stavre, Levstikova 47,
Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, št.
S 1743609, reg. št. 39351. gng-172440
Demaj Gjevdet, Aljaževa ulica 25,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 11777728, reg. št. 112435, izdala UE
Maribor. gnb-172474
Demšer Matjaž, Mala vas pri Grosupljem
46, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1953368, reg. št. 29467, izdala
UE Grosuplje. gno-172532
Doberšek Julijana, Planina pri Sevnici
72, Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGFH, št. S 1636774,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnd-171918
Družovec Friderik, Jurčičeva ulica 11,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S002018521.
gnh-171964
Emeršič Matjaž, Lancova vas 16/A,
Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1494849, izdala UE Ptuj.
gni-172438
Fabjan Rajko, Pared 26 - Kačiče, Divača,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
4768, izdala UE Sežana. gne-171967
Fetić Alen, Medvedova 5B, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25890, izdala UE Kamnik. gnn-172508
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Finžgar Selma, Kettejeva 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 114139,
izdala UE Maribor. gnl-172085
Fistrič Jože, Pot na Fužine 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2033822, reg. št. 90916, izdala UE
Ljubljana. gnj-172112
Gajič Vinko, Sv. Lovrenc 23, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1758295,
izdala UE Žalec. gnv-171925
Glazer Luka, Moste 80/k, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 23916, izdala UE
Kamnik. gnz-172421
Godicelj Jože, Podkraj 82, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF,
reg. št. 1427. gnf-172441
Gojkošek Franc, Krčevina pri Vurberku 15,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 273883, izdala UE Ptuj. gnh-172439
Gorenc Janja, Dol. Prapreče 3, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001478670, reg. št. 12571, izdala UE Trebnje.
gnp-172031
Gorjanc Marko, Sušnikova ulica 9, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1568138,
reg. št. 36421. gno-172557
Govekar Milan, Podlimbarskega ulica 41A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S1587710, reg. št. 27794. gnd-172318
Grah Rudolf, Log 7, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 8152, izdala
UE Hrastnik. gnx-171948
Guštin Miroslava, Mereče 32, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 12122, izdala UE Sežana. gno-172307
Hanželič Darjan, Ulica Ksaverja Meška 7,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10691. gnl-172035
Himelreich Marko, Majeričeva 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1221131, reg. št. 112214, izdala UE Maribor.
gne-172492
Hodžić Osman, Hladilniška pot 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S1867561, reg. št.
261754. gni-172563
Horvat Damjan, Kolodvorska 22, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9657, izdala UE Ormož. gnv-172325
Hranjec Jadranka, Cesta Proletarskih
brigad 59, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1289953, reg. št. 114862, izdala
UE Maribor. gnt-172177
Humar Anita, Kal nad Kanalom 46, Kal
nad Kanalom, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 42132, izdala UE Nova Gorica.
gnn-172308
Ilič Bojan, Titova 71, Jesenice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1080151, izdala
UE Jesenice. gne-172442
Iskra Sergio, Lipiška cesta 40, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 4307,
izdala UE Sežana. gnb-171970
Jarh Strah Mojca, Ulica bratov Komel 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1052138, reg. št. 174002, izdala UE Ljubljana.
gni-171888
Jeraj Andreja, Nova ulica 6, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1595794,
reg. št. 183061, izdala UE Ljubljana.
gnl-171914
Jere Marjana, Ribnik 8, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. ABH, reg. št. 3841, izdala UE
Trbovlje. gnb-171949
Jeseničnik Marko, Ulica Toneta Melive 8A,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, reg. št. 15631. gng-171965
Jukić Marko, Dražgoška ulica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S980555,
reg. št. 17714. gnu-172551
Jurčič Zdravko, Zgornji Gabernik 15,
Podplat, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 20671, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gno-172457
Kačandol Tim, Britof 123, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
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1998190, reg. št. 59157, izdala UE Kranj.
gnn-172533
Kalšek Jasna, Pot za Bistrico 78, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001921710, reg. št. 40337, izdala UE
Domžale. gnk-172061
Kavčnik Marko, Ulica bratov Učakar 84,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S1524553. gnc-172319
Kavzar Primož, Cesta zmage 21, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1457459, izdala UE Zagorje. gnr-171929
Ketiš Erih, Kidričevo naselje 4, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9299, izdala UE Gornja Radgona.
gng-171969
Killer Alfred, Maroltova ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGHG, št. S
1778406, reg. št. 32159, izdala UE Ljubljana.
gnw-172399
Klemen Alen, Dolga ulica 33, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S2043116,
reg. št. 28355. gns-172153
Kobetič Klemen, Medičeva ulica 7, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 125ccm
GH, št. S 2153694, reg. št. 42742, izdala UE
Novo mesto. gny-172447
Kocjan Vinko, Lahova ulica 6, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 57023, reg. št. 45938. gno-172157
Kokelj Danica, Podlanišče 8/a, Cerkno,
vozniško dovoljenje, št. S 1805618, reg. št.
3921. gnv-172329
Kokelj Janka, Sp. Lipnica 25, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S002022378, reg. št. 13120. gnz-172296
Kokol Štefan, Krčevina pri Ptuju 78, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S1883209, izdala UE Ptuj. gnr-172154
Komadina Ranko, Benčičeva ulica 2,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 43770, reg. št. 16822, izdala UE
Koper. gng-172144
Kopič Anto, Obala 128, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 13895, reg. št. 1995,
izdala UE Piran. gnx-172048
Koritnik Gorazd, Moste 88/a, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1487035, reg. št. 22868, izdala UE Kamnik.
gnr-172529
Kotnik Janez, Sele 33, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 4548,
izdala UE Slovenj Gradec. gnm-172034
Kovač Miloš, Zakotnikova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1106298, reg. št. 105724, izdala UE
Ljubljana. gnd-171897
Kralj Alenka, Mali Slatnik 32A, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 29657,
izdala UE Novo mesto. gnv-172300
Kranjec Ivan, Podutiška cesta 187,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1491583, reg. št. 245283, izdala UE Ljubljana.
gnv-172375
Kretič Silvo, Spodnji Rudnik 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S101045,
reg. št. 4236. gnp-172231
Kržišnik Jure, Poljšica 9, Podnart, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1618892, reg. št.
25970. gno-171957
Kukovič Ana, Mrčna sela 28, Koprivnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12799.
gnd-172518
Kurtuma Anica, Oradnikova 12, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37520,
izdala UE Nova Gorica. gnj-171966
Kuzrin Konstantin, Pongrac 76D, Griže,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 124/2004. gnq-172305
Lah Jože, Migolica 4, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S001384279, reg. št.
11901, izdala UE Trebnje. gnp-172156
Lahne Roman, Smednik 18, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
18514. gnm-172459

Lenar Jurij, Proletarska cesta 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1719226,
reg. št. 257956. gnx-172248
Lipičnik Jožica, Pod gabri 23, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 620515,
reg. št. 33329. gne-172042
Lipovec Marjanca, Hrušica 123, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S195044,
izdala UE Jesenice. gnz-171946
Lorber Peter, Zg. sveča 15A, Stoperce,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1938409, izdala UE Ptuj. gnv-172025
Lukežič Boža, Malo Mlačevo 17B,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1795642, reg. št. 92991.
gnu-172201
Mahkota Anton, Glavarjeva 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1761173, reg. št. 73092, izdala UE Ljubljana.
gnc-172169
Mali Bojan, Kandrše 2/a, Vače, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1323507, izdala
UE Litija. gnq-172180
Mamilovič Andrej, Koštialova 8A, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19574, izdala UE Novo mesto. gnz-172071
Marolt Ivan, Ulica Dolomitskega odreda 11,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4161, izdala UE Postojna. gnw-172149
Marolt Jožefa, Koreno 5, Horjul, vozniško
dovoljenje, št. S1758531, reg. št. 148366.
gnu-172426
Marolt Katja, Viška cesta 55, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1920416, reg. št. 264869. gnm-172484
Martinčič Rok, Jagnjenica 12, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1316775.
gnn-172483
Meglič Mitja, Vidičeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEGH,
št. S 1820602, reg. št. 213804, izdala UE
Ljubljana. gni-172488
Mehikić Mojca, Krivec 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1795551,
reg. št. 191043. gnk-172111
Merlin Anton, Pod trško goro 22, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 43040. gnt-172302
Miculinič Dušan, Koroška ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1963446, reg. št. 99224. gnc-172423
Mihelj Rudi, Gregorčičeva 6, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S1512663,
reg. št. 16452, izdala UE Ajdovščina.
gny-172247
Mikola Ludvik, Krančevci 36, Križevci,
vozniško dovoljenje, št. S1321012, reg. št.
34631. gnq-172155
Mislej Martin, Poreče 22, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S1426604,
reg. št. 15476, izdala UE Ajdovščina.
gnc-172269
Mlakar Franc, Ulica 1. junija 13, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 7077,
izdala UE Trbovlje. gni-172338
Mlinar Jožef, Skapinova ulica 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 620862,
reg. št. 18471. gns-172482
Mršnik Aojz, Dolnja Bitnja 22, Prem, preklic
vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 124/2004. gnu-172151
Naglič Gregor, Hrastičje 11, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S001894846, reg. št. 40261, izdala UE
Domžale. gnl-172110
Nikolič Branimir, Borova vas 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1861447, reg. št. 101086, izdala UE
Maribor. gny-172472
Novak Karmen, Oševek 13/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2583788, reg. št. 24122, izdala UE Kamnik.
gny-172547
Obajdin Ivana, Na zelenici 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 747573,
reg. št. 17750. gnq-172055
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Obradović Daliborka, Čenžekova ulica 62,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1125181, reg. št. 43022, izdala UE Celje.
gnd-172118
Omerčević Hilmija, Kidričeva 30C, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, reg.
št. 25029. gnn-171958
Otorepec Vinko, Vrbje 10, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
2128132, izdala UE Žalec. gnm-172359
Ozimek Milan, Gornji kot 1A, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
36673. gnr-172004
Pavlin Ignac, Bleiweisova cesta 100, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S289422,
reg. št. 7361. gny-172022
Pekovec Darja, Stara Fužina 145,
Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1448743, reg. št. 24812.
gny-172147
Pepevnik Uroš, Plintovec 5/e, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
126907, reg. št. 12424. m-1767
Pešec Bojan, Erjavčeva 3, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
17077, izdala UE Brežice. gnx-172323
Peternel Danila, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 388791, reg. št. 47782, izdala UE Ljubljana.
gnv-172525
Petkovšek Klemen, Drenov grič 5,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 15426, izdala UE
Vrhnika. gns-172453
Petrovič Marija, Partizanska ulica 53,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 359519, reg. št. 11412, izdala UE Kranj.
gno-172282
Pintarič Ana, Zaloška cesta 76, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S445566,
reg. št. 23798. gnt-171952
Pirc Saša, Prešernova cesta 79, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001934850, reg. št. 27919, izdala UE
Domžale. gnd-172172
Pirš Jurij, Mrčna sela 34, Koprivnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15828.
gng-172315
Pleterski Roman, Kresnice 117, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S2109119,
izdala UE Litija. gnd-172543
Pogačnik Mitja, Lancovo 66, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1075598,
reg. št. 20523. gnq-171955
Potočnik Mitja, Zg. Ročica 5, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2119247, reg. št. 11351, izdala UE Lenart.
gni-171963
Potočnik Nejka, Vrbnje 32, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1999095, reg. št. 7374. gnw-172549
Pravst Rebernak Urška, Mariborska 2,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13084, izdala UE Slovenske
Konjice. gnm-171913
Puhat Ivo, Polica 102, Grosuplje, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF, št.
S1856796, reg. št. 23148, izdala UE Grosuplje.
gnt-172227
Račnik Branko, Kozji vrh nad Dravogradom
10, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št.
4230. gnn-172083
Radoševič Zorana, Levstikova 11, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. G, reg. št.
9392. gnb-172145
Rak Damjan, Gotovlje 75, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 675226, izdala UE
Žalec. gnk-172086
Rebek Tomaž, Črniče 82, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S1456329, reg.
št. 12097, izdala UE Ajdovščina. gnf-172216
Regner Saša, Veselova 14, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 833610, reg. št.
29023. gnw-172524
Romih Robert, Verpete 12, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
47119. gng-172240
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Rosić Radenko, Beblerjev trg 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1795013,
reg. št. 259836. gnl-172560
Rostan Špela, Poljanska cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1371833, reg. št. 235778. gnj-172566
Rus Gregor, Koritenska 16, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S1713121, reg. št.
26012. gnj-172037
Rutar Irena, Glagoljaška 1C, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h B, št. SI 64217, reg. št. 25807.
gnx-172298
Sladič Dušanka, Goljek 19, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1656221, reg. št. 11859, izdala UE Trebnje.
gny-172122
Sporer Gregor, Bizoviška cesta 13D,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S1794925, reg. št. 177171. gnu-172501
Stanič Gregor, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
45599, izdala UE Nova Gorica. gns-172428
Stanič Gregor, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
45599, izdala UE Nova Gorica. gnj-172487
Stegne Milan, Veliko Tinje 23, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. S001093792, reg. št. 3530, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnk-171961
Sternad Franci, Vrhovci, Cesta XVII/6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2091677, reg. št. 67952, izdala UE
Ljubljana. gnn-172058
Strnad Alen, Zgoša 45, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1498511, reg. št. 27966, izdala UE Kranj.
gnb-172445
Stropnik Suzana, Primorska 15, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
151780, reg. št. 21965, izdala UE Velenje.
gnb-172220
Šahman Senad, Štrekljeva 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1337703,
reg. št. 44902, izdala UE Koper. gnu-172326
Šalek Joka, Malovše 3A, Črniče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1784925, reg. št. 15031, izdala UE
Ajdovščina. gnd-172368
Šanjić Milan, Jakčeva ulica 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDGH, št. S
1916388, reg. št. 134468, izdala UE Ljubljana.
gns-172528
Šef Boris, Sp. Velka 68, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1241736,
reg. št. 3450, izdala UE Pesnica. m-1769
Škerjanc Jure, Koroška cesta 18, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1497568,
reg. št. 54342, izdala UE Kranj. gne-172292
Šorak Branko, Celovška cesta 83,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1609783, reg. št. 170548. gny-172272
Štrekelj Janez, Fužinska ulica 4, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10640, izdala UE Škofja Loka. gnb-172370
Štruc Aleš, Mariborska cesta 41, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
952636, reg. št. 7402. m-1775
Štrukelj Andej, Agrokombinatska cesta
6D, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2097040, reg. št. 270207.
gnx-172098
Štular Alenka, Neubergerjeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1916275, reg. št. 195151, izdala UE
Ljubljana. gnz-171896
Švigelj Jože, Ljubljanska cesta 32, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 709684, reg. št. 13649, izdala UE Grosuplje.
gns-172478
Talić Merima, Šempas 104, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46312.
gnk-172311
Tischler Borut, Cesta 24. junija 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1715948, reg. št. 255357, izdala UE
Ljubljana. gnm-172209
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Torkar Frančiška, Žlabor 17, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 2965, izdala UE Mozirje. gnl-171910
Torkar Mitja, Moste 11/i, Žirovnica, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 668612, izdala
UE Jesenice. gne-172446
Torkar Slavica, Erjavčeva 15, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21910,
izdala UE Nova Gorica. gng-171990
Trdan Rudolf, Lončarska ulica 82, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4619, izdala UE Ribnica. gne-172317
Trekman Rok, Cesta na Brdo 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1503815, reg. št. 246033, izdala UE Ljubljana.
gnn-172408
Trupej Karmen, Marija Gradec 70, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 38378.
gnr-172229
Turk Irena, Kolodvorska 36, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGFH, reg. št. 9032,
izdala UE Črnomelj. gni-172013
Turšič Franc, Sinja gorica 40, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGHF, št. S
2427633, reg. št. 4231, izdala UE Cerknica.
gnv-172100
Urbanija Matjaž, Prezid 63, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 17266, izdala UE Vrhnika. gnl-172260
Vajda Bojan, Pot na Brod 6, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001217878. gnd-172068
Valenčič Boris, Žeje pri Komendi 8/b,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. ABGHF,
št. S 72765, reg. št. 14410, izdala UE Kamnik.
gnf-172066
Vaupotič Marija, Vareja 1, Videm pri Ptuju,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S789025.
gnl-171960
Vehar Borut, Šegova 36, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 37994,
izdala UE Novo mesto. gnz-171971
Verček Ana Marija, Cegelnica 24, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
32323, izdala UE Novo mesto. gnu-172301
Vitamvas Špela, Kržičeva ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2083795, reg. št. 268241, izdala UE
Ljubljana. gnl-172285
Vivoda Jan, Kozlovičeva 3, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 60836, reg. št. 47545.
gnz-172046
Vnuk Andreja, Ljubljanska ulica 100,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1177626, reg. št. 95699, izdala UE Maribor.
gns-172028
Vodovčnik Stane, Paka 43/b, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1817888,
reg. št. 8498, izdala UE Velenje. gnp-172356
Vrabič Egon, Breg 45/a, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1170900, izdala UE
Žalec. gnc-172044
Zagoričnik Matej, Prečna ulica 2, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 675132. gne-172242
Zimet Žarko, Rošnja 61, Starše, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 914926, reg. št.
103836, izdala UE Maribor. gnq-172230
Zorko Nadja, Razlagova 17, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 985242.
gnn-171933
Zupan Andreja, Jesenovo 20, Čemšenik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1811315. gnv-172200
Zupan Polona, Frankovo naselje 53,
Škofja Loka, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 107/2004.
gnz-172146
Zupančič Marinka, Mala Račna 11,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. F, reg. št.
8160, izdala UE Grosuplje. gnw-172099
Žnidar Jože, Partizanska 36, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S1355071, reg. št. 5814, izdala UE Kranj.
gnd-171968
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Zavarovalne police
Cimerman Dušan, Metliška 37, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 207208, izdala
zavarovalnica Tilia. gnn-172433
Drenik Štefanija, Rogovila 27, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. AO 00101673220.
gnt-171927
Drgas Nataša, Pregljeva ulica 9, Maribor,
zavarovalno polico, št. 101511765, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1750
Erklavec Maja, Vidmarjeva 8, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0010164437, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gni-172038
Gorše Gregor, Ragovo 18, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 852234, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gny-172126
Instalacije e.s.v.a. d.o.o., V Murglah 35,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 204398,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gny-172572
Jakončič Milojko, Hum 63, Kojsko,
zavarovalno polico, št. 40-229037, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnl-172435
Juhart Veronika, Dušleška cesta 5,
Maribor, zavarovalno polico, št. 691173, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1764
Kocjan Ivan, Zaboršt 5, Škocjan,
zavarovalno polico, št. 04103632, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnc-171898
Kulović Fata, Kolonija 1. maja 27, Trbovlje,
zavarovalno polico, št. 630771, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnl-172310
Lampe Darja, Koroška cesta 77, Maribor,
zavarovalno polico, št. 01 000001588, izdala
zavarovalnica Moja naložba, pokojninska
družba d.d.. gnt-172527
Lovec Dušan, Mirtoviči 3, Osilnica,
zavarovalno polico, št. 262754, izdala
zavarovalnica Tilia. gnf-172491
Peček Brigita, Savinjska ulica 4, Maribor,
zavarovalno polico, št. 285272, izdala
zavarovalnica Tilia. m-1754
Pipuš Anita, Na Fari 13, Prevalje,
zavarovalno polico, št. AO 661507, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnu-172051
Pleško Miha, Ulica bratov Učakar
102, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101713588, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-172065
Puzavac Damjan, Beblerjev trg 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 225228,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnb-172270
Radanovič Franc, Mali Vrh 12, Globoko,
zavarovalno polico, št. 01000007898, izdala
zavarovalnica Moja naližba, pokojninska
družba d.d.. gnz-172121
Radič Sandi, Frankovo naselje 164, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 178843, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnb-171945
Razpotnik Franc, Goričica pri Ihanu 12A,
Domžale, zavarovalno polico, št. 225206 - 14.
plačilni razred, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnk-172261
Smrekar Aleš, Gradež 15, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 284975, izdala
zavarovalnica Tilia. gnh-172289
Štirn Jožef, Clevelandska 47, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 204390, izdala
zavarovalnica Tilia. gnw-172203
Šuštar Mojca, Ulica Slavka Gruma
16, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
00101756753, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnw-172299
Tekavec Janko, Pot na Rakovo Jelšo 21,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 936867,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnx-172573
Umek Jenko Kristina, Cesta na Vrhovce 4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 734116
in AK 84503, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnw-171899
Vakaj Roman, Lašane 44, Apače,
zavarovalno polico, št. 1351427. gnq-172130
Veithauser Saša, Gaberke 28, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 71700 in 668069,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnm-172434
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Zakelšek Suzana, Dobrina 39/a, Žetale,
zavarovalno polico, št. 224795, izdala
zavarovalnica Tilia. m-1762
Žerdin Primož, Elektrarniška 9, Maribor,
zavarovalno polico, št. 275447, izdala
zavarovalnica Tilia. m-1761

Spričevala
Ahmetović Mirela, Ulica Anke Salmičeve
9, Leskovec pri Krškem, spričevalo 4. letnika
Srednje šole Krško, izdano leta 2004.
gnv-172125
Ajarović
Haris,
Hladilniška
pot
26/c, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne železniške elektro kovinarske šole v
Ljubljani, izdano leta 1976. gnm-171959
Ajdišek Uroš, Šentiljska cesta 46, Maribor,
indeks, št. 29006500, izdala Fakulteta za
strojništvo v Mariboru. m-1776
Armič Tanja, Loška cesta 38, 1358 Log
pri Brezovici, indeks, št. 41040145, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnz-172321
Arnšek Metka, Dobriška vas 8, Petrovče,
indeks, št. 61160165, Pedagoška fakulteta.
gnm-172134
Babić Maja, Raičeva ulica 23/a, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Mirana Jarca, izdano
leta 1998. gnf-171991
Babnik Klemen, Devova 10, Ljubljana,
indeks, št. 20202005, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnw-172224
Bajželj Eva, Nova vas 104, Zgornja
Besnica, indeks, št. 08002393, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo. gnm-171884
Benčič Ana, Erjavčeva 16, Koper Capodistria, indeks, št. 81499430, EPF
Maribor. gnh-172139
Berce Jernej, Prvomajska 80, Nova
Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica smer trgovec, izdano leta 1996. gnx-172448
Bergman Gregor, Kregarjeva ulica
23, Ljubljana, indeks, št. 230A0003,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gns-172253
Blažon Gregor, Ulica Antona Tošiča 7,
Višnja Gora, spričevalo o zaključnem izpitu
PTT srednješolski center v Ljubljani - tehnik
telekomunikacij. gne-172367
Bučar Niko, Hruševec 31, Straža,
spričevalo o končani OŠ Vavta vas, izdano
leta 1998. gnp-171906
Cej Stojan, 9. maja 5, Nova Gorica,
maturitetno spričevalo Ekonomske šole
Ajdovščina - ekonomski tehnik, izdano leta
1967. gnr-172429
Cej Vanda, 9. maja 5, Nova Gorica,
maturitetno
spričevalo
Upravno
administrativne šole Nova Gorica, izdano leta
1980. gnq-172430
Cepuš Petra, Pucova 2, Celje, spričevalo
4. letnika Tekstilne šole Murska Sobota,
izdano leta 1997, izdano na ime Motoh Petra.
gnn-172458
Čeru Natalija, Črneče 94, Dravograd,
spričevalo 1., 2., 3., letnika poklicne in srednje
ekonomske šole. gns-172303
Daum Čebron Antonija, Preserje 62,
Branik, maturitetno spričevalo in spričevala
od 1 do 3. razreda Gimnazije Nova Gorica,
izdano leta 1960, 1961, 1962 in 1963, izdano
na ime Čebron Antonija. gnp-172056
Denčić Katarina, Osojnik 2/b, Semič,
spričevalo o končani OŠ Belokranjskega
odreda
Semič,
izdano
leta
2000.
gnj-172087
Drobne Peter, Hrastj 13, Loka pri Žusmu,
indeks, Poslovno komercialne šole Celje.
gnm-172309
Drobnič Darja, Potok pri Muljavi 6, Ivančna
Gorica, indeks, št. 07040690, Fakulteta za
policijske in varnostne vede. gni-172117

Flajs Žiga, Bilečanska 2, Ljubljana,
spričevalo
poklicne
mature
Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2004.
gnz-172221
Godec Sergeja, Knaﬂičeva 26, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Frizreske šole
Maribor, izdano leta 1995. m-1763
Golob Damjan, Kicar 140/c, Ptuj, spričevalo
1. letnika Srednje strojne šole Ptuj, izdano leta
1995. m-1770
Gorenšek Mihael, Brdinje 49A, Kotlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra
Velenje, Elektrotehniška šola. gnd-171943
Goričer Branko, Ulica Ane Zihrlove 10,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske in elektro šole, Ljubljana
Litostroj, izdano leta 1982. gnb-172545
Groznik Snežana, Miklošičeva ulica
4/d, Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole v Domžalah, št.
24, izdano leta 1983, izdano na ime Slavev
Snežana. gny-172347
Hajdič Metka, Gore 15B, Dol pri Hrastniku,
spričevalo 1. letnika SPSŠ Ljubljana, izdano
leta 2002. gns-172353
Haxhiu Sadriu, Cesta zmage 99, Maribor,
spričevalo 5. razreda OŠ bratov Polončič
Maribor. m-1765
Ilovar Maja, Gumišče 19, Škoﬂjica,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od
1 do 3. letnika Srednje poklicne in strokovne
šole Bežigrad, izdano leta 2001, 2002 in 2003.
gnm-172159
Ivanuša Sebastjan, Vrčice 3A, Semič,
maturitetno spričevalo Srednja Ekonomska
šola Ljubljana, smer trgovska akademija,
izdano leta 1997. gnd-172343
Jasenc Janez, Gorenje 33, Stara Cerkev,
spričevalo o končani OŠ Stara Cerkev, izdano
leta 1998. gno-172132
Jelečević Barbara, Groharjeva ulica 2,
Kamnik, spričevalo 1. letnika in obvestilo o
uspehu 2. letnika Srednje šole tiska in papirja
v Ljubljani, izdano na ime Samardžić Barbara.
gnl-172160
Jenić Slavk, Loka 33, Brusnice, diplomo
Srednje šole tehničnih in zdravstvenih
usmeritev Novo mesto, leto izdaje 1985.
gnf-172141
Jenko Nataša, Vanganel 50, Koper Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika SEDŠ
Koper, izdano leta 1996 in 1997. gnb-172070
Kadić Andrej, Tomažičeva ulica 46,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
1., 2., 3., letnika Srednje Agroživilske šole
Ljubljana, izdano leta 1992, 1993 in 1994.
gny-172322
Kastner Domen, Mizni Dol 83, Vrhnika,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje frizerske
šole Ljubljana, izdano leta 1998, 1999 in 2000.
gni-172263
Kavčič Gregor, Šarhova ulica 2, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Franceta Bevka,
izdano leta 1985. gnx-172173
Klavčič Petra, Mlakarjeva ulica 22, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje turistične in
gostinske šole Ljubljana, izdano leta 1991.
gnz-172571
Klep Peter, Sagadinova 30, Ptuj, spričevalo
1. letnika Lesarske šole Maribor, izdano leta
2003. m-1768
Klinar Domen, Selo pri Bledu 52, Bled,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Kranj, izdano leta 1998.
gns-172053
Koblič Barbara, Selo 13, Laško, spričevalo
1. letnika Srednje tekstilne šole v Sevnici, št.
osebnega lista IV/1012, izdano leta 1993.
gnj-171962
Kovačič Aleša, Topolc 4, Ilirska Bistrica,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje tehniške
šole Koper - smer frizer, izdano leta 2003.
gnx-172023
Kralj Janja, Rjavci 16, Vitomarci, spričevalo
1. letnika Srednje živilske šole Maribor.
gnc-172294
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Kralj Janja, Rjavci 16, Vitomarci, spričevalo
o končani OŠ Mladika Ptuj. gnd-172293
Kramar Marko, Kolmanova cesta 93,
Orehova vas, indeks, št. 93560987, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m-1752
Kristan Sebastjan, Šmartno pri Slovenj
Gradcu 106, Šmartno pri Slov.Gradcu, indeks,
št. 93572742, izdal FERI. m-1760
Luskovec Janja, Ulica Lizike Jančarjeve
10, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednja Upravno administrativna šola
Ljubljana, izdano leta 1999. gng-172265
Maček Meta, Novi trg 15, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske naravoslovne matematične šole
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1990,
izdano na ime Potrato Meta. gno-172257
May David, Stara cesta 24, Vrhnika,
spričevalo 4. letnika Srednje kmetijske živilske
šole v Celju, izdano na ime Premelč Primož.
gnt-172027
Meglič Jasmina, Podbrezje 79, Naklo,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2001,
izdano na ime Meglič Jožica. gng-172115
Mikič Komac Cvetka, Koroška cesta 7,
Tržič, spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 1975. gnp-172431
Mikolič Gašper, Pod jezom 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Vrhovci, izdano leta
2001. gne-171892
Mikulaš Branimir, Hubadova ulica 8,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
gradbene tehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1979. gnn-172233
Osredkar Marija, Ulica 28. maja 35,
Ljubljana, indeks, št. 93433272, izdala
Fakulteta za strojništvo v Mariboru. m-1766
Pahor Alijana, Ul.9. septembra 40,
Šempeter pri Gorici, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šolskega centra Branko Brelih
Nova Gorica, izdano leta 1991. gnj-172162
Pangeršič Marko, Šalek 89, Velenje,
indeks, št. 12160120012, Izobraževalno
razvojni zavod Izraz, Višja šola - komercialist.
gnd-172418
Petelinšek Petra, Šolska ulica 5, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 1993. m-1756
Petrovič Milenko, Kebetova 3, Kranj,
diplomo za program obutveni tehnik tehnolog na STOŠ kranj, izdana leta 1988.
gnw-172024
Ramšak Žana, Podpeška pot 5, Mežica,
indeks, št. 71124387, izdala Pravna fakulteta
v Mariboru. m-1772
Rebolj Mitja, Zgornje Pirniče 10, Medvode,
spričevalo 1. letnika PTT srednješoleski center
- smer elektrotehnik telekomikacij, 1. letnika
PTT srednješoleski center - smer elektrikar,
izdano leta 1994 in 1995. gnd-172043
Rihtaršič Tone, Spodnja Senica 29B,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev
Ljiubljana, izdano leta 1996. gnz-172546
Sabo Sašo, Prešernova 27, Ptuj, spričevalo
Breg in končani osmi razred OŠ Breg, izdano
leta 1998. gnb-172295
Sakelšek Sitar Mira, Soteska 95, Kamnik,
diplomo Srednje tekstilne šole - smer
tekstilno obrtni konfekcionar, ZUIM Kamnik.
gnk-172040
Sluga Roman, Grajena 26A, Ptuj,
spričevalo 8. razreda OŠ Grajena Ptuj, izdano
leta 1984. gnl-172135
Stević Ivana, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Martina Krpana
Ljubljana, izdano leta 2002. gnd-172468
Stiplovšek Roman, Pucova 21, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske šole
v Celju, izdano leta 1990. gnf-171891
Šmajs Matej, Gradiška 40, Pesnica pri
Mariboru, indeks, št. 07040454, izdala FPVV
v Mariboru. m-1774
Štefanec Silvo, Cesta XIV divizije 1,
Maribor, spričevalo za poklicnega voznika

Št.

126-127 / 26. 11. 2004 /

Srednje šole kmetijske mehanizacije Maribor,
šolsko leto 1979/80. m-1771
Štritof Antonio, Tavčarjeva 24A, Radovljica,
spričevalo 3. letnika Srednje Gostinske šole
Radovljica - smer kuhar, natakar. gni-171938
Šturm Lea, Partizanska 9, Lenart v Slov.
goricah, spričevalo 2. letnika Tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2003. m-1755
Trkulja Tanja, Koželjskega 4, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolski center
Velenje, Poklicna in tehniška šola za storitvene
dejavnosti, izdano leta 2001. gne-172167
Učakar Anže, Vrhovčeva ulica 8A,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Sostro,
izdano leta 1998. gnd-172097
Urankar Drolc Alenka, Ločica 21, Vransko,
indeks, št. I-961, izdala Vrtnarska šola Celje.
gnr-172054
Vajs Urška, Gunduličeva 10, Maribor,
spričevalo 1. letnika Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1992.
m-1753
Vaupotič Dragotin, Rajh Nade 10, Ljutomer,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ljutomer,
izdano leta 1968. gne-171942
Vodnjov Žan, Sp. Gorje 82, Zgornje
Gorje, spričevalo 8. razreda Ljudske univerze
Radovljica, izdano leta 2004. gnf-171941
Vučina Viljem, Juršinci 46, Juršinci,
spričevalo Juršinci, izdano leta 1980.
gnh-172014
Zobec Valentina, Podbočem 12, Rogaška
Slatina, spričevalo 1. in 2. letnika Kmetjske in
gospodinjske šole Šentjur, izdano leta 1997 in
1999. gnh-172164
Zrna Dominik, Mlinska ulica 8, Lendava Lendva, spričevalo 2. letnika Dvojezične šole
v Lendavi - strojni tehnik, izdano leta 1999.
gnm-172463
Žnidar Natalija, Lemberg 31, Podplat,
spričevalo o zaključnem izpitu in poklicne
mature Poslovno komercialne šole Celje,
izdano leta 2002. gnz-172271

Ostali preklici
Bazjako Bruno, Rožna 8, Postojna,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1664/93. gnh-172143
Benvenuti Piero, Trubarjeva 2, Izola - Isola,
delovno knjižico. gnb-172120
Bergman Gregor, Kregarjeva ulica 23,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 230A0003,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnq-172255
Besednjak Jernej, Glagoljanska 1B, Koper
- Capodistria, delovno knjižico. gnl-171935
Bešič Alen, Cesta 1. maja 61, Jesenice,
delovno knjižico. gnw-172124
Boromisa Đorđe, Trg 65, Prevalje, delovno
knjižico. gnv-172050
Bratina Doris, Skrilje 36/a, Dobravlje,
študentsko
izkaznico,
št.
31240026,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnq-172455
Brence Tanja, Gortanova 4, Idrija, službeno
izklaznico, št. 0030478-F, izdalo Ministrstvo za
notranje zadeve. gnu-171901
Brinar Stanko, Medno 36, Ljubljana-Šentvid,
delovno knjižico. gni-172113
Car Jasmina, Hmeljčič 170, Mirna Peč,
delovno knjižico. gne-172142
Cuzak Saša, Sadinja vas 126,
Ljubljana-Dobrunje, študentsko izkaznico, št.
18021005, izdala FF v Ljubljani. gnh-172414
Djordjević Dejanc, Ljubljanska cesta 56,
Rače, študentsko izkaznico, št. 8000757,
izdala FF v Ljubljani. gnl-172210
Dolžan Mirko, Zgorje Gorje 45/a, Zgornje
Gorje, študentsko izkaznico, št. 41970027,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnk-172011
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Draksler Elena Camela, Sežanska ulica 8,
Sežana, delovno knjižico. gnp-172306
Držak Vasja, Spodnji Rudnik I 27, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-172569
Emeršič Branka, Trg Franca Fakina 2B,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 27004921,
Fakulteta za matematko in ﬁziko. gnf-172416
Eržen Danica, Grenc 19, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnt-172477
Eržen Robert, Grenc 19, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnu-172476
Godec Jože, Kresniške Poljane 68,
Kresnice, delovno knjižico. gnv-172250
Golob Darko, Draga 25, Šentrupert,
študentsko izkaznico, št. 057-0719/99,
01.02.1999. gnh-171889
Gornik Lorna, OF 11, Izola - Isola, delovno
knjižico. gnm-171934
Hadžić Anel, Jemčeva cesta 2, Trzin,
delovno knjižico. gnx-172273
Harbaš Damir, Groharjevo naselje 5,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnr-172179
Hladnik Rok, Mladinska 8, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnj-172137
IZLETNIK CELJE d.d., Aškerčeva 20,
Celje, licenco, št. GE000471/00223, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije, dne
11.2.2004 za vozilo TAM, tip 190 A 110T, reg.
št. CE A2-978. gnr-172204
JAVNO
PODJETJE
VODOVOD-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna
cesta 90, Ljubljana, potrdilo o priglastvi prevoza
za tovorno vozilo TAM 190 T 159K, reg. št.
LJ 88-79R, št. licence 0100225/00791/264.
gno-172207
Jus Branko, Apače 166, Lovrenc na
Dravskem polju, certiﬁkat, št. 017961 za
prevoz nevarnega blaga, izdan 19.9.2003.
m-1757
Klakočar Katja, Drožanjska cesta 34/b,
Sevnica, študentsko izkaznico, št. 01098387,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnr-172454
Klasinc Matija, Nusdorferjeva 5, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnp-172556
Kocjan Tomaž, Smrečnikova ulica 22,
Novo mesto, delovno knjižico. gnt-172127
Kompan Eva, Utik 87, Vodice, delovno
knjižico. gnb-172520
Kralj Karmen, Ulica bratov Učakar 96,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-172103
Kranjec Ivan, Podutiška cesta 187,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
20201183, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnu-172376
Kruezi Cani, Švedska, Švedska, delovno
knjižico. gnq-172205
Lavriša Urša, Mlinska pot 18, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 4031204, izdala
Fakulteta za upravo v Ljubljani. gnf-172116
Lenaršič Matija, Celovška 72, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-6459/97, VČ-2402974. gnn-172108
Letić Enisa, Kvedrova 5, Ljubljana, delovno
knjižico. gnp-172131
Ludvik Nataša, Koritnice 19, Knežak,
delovno knjižico. gnw-172049
Macuh Aleš, Selo pri Radohovi vasi
12, Šentvid pri Stični, delovno knjižico.
gnu-172026
Majcen Robert, Partizanska 29, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 2772. m-1751
Marc Tanja, Kobjeglava 25, Štanjel,
študentsko izkaznico, št. 26202817, Fakulteta
za gradbeništvo in geodezijo. gnh-172564
Mihelj Rudi, Grgorčičeca 6, Ajdovščina,
študentsko
izkaznico,
št.
71020154,
Biotehniška fakuleta. gnj-172562
Mikič Tomaž, Borštnikova ulica 89, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 31220081, Fakulteta
za farmacijo. gnm-172009
More Metka, Podvinje 24, Kapele, delovno
knjižico. gnr-172304
Nikolovska Radmila, Moškričeva ulica 42,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-172215
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Novak Karmen, Oševek 13/a, Kamnik,
delovno knjižico. gnx-172548
Odar Vlado, Močnikova 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21018752, FDV.
gnv-172075
Orešič Valerija, Stranske Makole 10/a,
Makole, študentsko izkaznico, št. 18030654,
izdala FF v Ljubljani. gng-172415
Osmankić Irfet, Povšetova ulica 36,
Ljubljana, delovno knjižico. gne-171917
Planinc Matej, Trnjava 4/b, Lukovica,
dijaško izkaznico, izdal Izobraževalni center
Cene Štupar - slaščičar, pek. gng-172090
Ponikvar Ana, Šempas 169C, Šempas,
vozno karto, št. 452. gnx-172123
Potočnik Andreja, Celjska cesta 3, Bled,
študentsko izkaznico, št. 01004359, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnt-172552
Povše Vladimir, Klenovik 38, Škocjan,
študentsko izkaznico, št. 71030626,
Biotehniška fakulteta. gng-172190
Rac Predrag, Borutova 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18031210,
Filozofska fakulteta. gny-172422
Razpotnik Primož, Goričica pri Ihanu
12A, Domžale, študentsko izkaznico, št.
19815357, Ekonomska Fakulteta - Visoka
poslovna šola. gnj-172262
Rejc Aljoša, Soška 15, Tolmin, študentsko
izkaznico, št. 01003241. gni-172138
Repič Dimitrij, Rotman 27, Juršinci,
delovno knjižico. gnk-171936
Repnik Damijan, Krakovska ulica 6,
Šenčur, delovno knjižico. gnq-171930
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Carinska uprava Republike Slovenije,
Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, preklicuje
carinske klešče št. 470. Ob-32383/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico
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delavca Erveš Viljema, zap. št. 1453, izdana
dne 2. 4. 2002. Ob-31976/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico
delavca Hari Mihaela, zap. št. 1478, izdana
dne 2. 4. 2002. Ob-31977/04
Rozman Nuša, Staretova 24, Kranj,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola
Kranj. gny-172297
Rues Jožef, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
vozno karto, št. 1497 - 100% popust, izdal
LPP. gnq-171905
Rupnik Klemen, Vogelna 4, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnq-172555
Samide Franc s.p., Rožna ulica 11,
Mokronog, dovolilnico serijske št. 850502,
koda E054462 za tovorno vozilo reg. št. NM
20-46N. gnb-172470
Siler Igor, Odrga 12, Trebnje, delovno
knjižico, ser. št. 188889, reg. št. 22139, izdala
UE Novo mesto. gno-172432
Sonc Andreja, Tominškova ulica 46,
Ljubljana, delovno knjižico. gni-172288
Steklasa Bogdan, Parmova ulica 15,
Kamnik, delovno knjižico. gnf-172166
Šadič Darko, Ramovševa 23, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 01/03-411/2001, reg.
PI-3374. gng-172290
Šajn Boštjan, Kidričeva cesta 7, Kranj,
delovno knjižico. gnk-172436
Šapla Elizabeta, Slomškova 8, Ajdovščina,
vozno karto, št. 120225, izdal Avrigo d.d.
gnj-172437
Škvarč Luka, Cesta IV Prekomorske
66, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št.
64030159, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gnb-172170
Šolar Matej, Kopitarjeva 11, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 16786. m-1773

Štirn Mirko s.p., Britof 88/a, Kranj,
nacionalno licenco, št. 007745 za tovorno
vozilo Iveco z reg. št. KR L9-164, izdana
21.12.1998. gnj-172312
Šušteršič
Žiga,
Triglavska
cesta
46, Mojstrana, študentsko izkaznico,
št. 71030842, Biotehniška fakulteta.
gnd-172568
Tegelj Alojzij s.p., Iška Loka 4, Ig, izvod
licence za vozilo Mercedes Benz 1735S, reg.
ozanaka LJ 50-15F, izdano 26.11.2002 na
OZS pod ser. št. 01006008 z veljavnostjo do
28.5.2005. gnv-172475
Tolar Polona, Sv. Duh 10, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnl-171885
Trglavčnik Koren Marija Carmen,
Linhartova 16, Celje, delovno knjižico.
gny-172522
Uršič Marko, Iška Loka 24, Ig, delovno
knjižico. gns-171903
Vidičević Mateja, Partizanska 7, Zgornja
Polskava, delovno knjižico, št- 7503, ser. št.
A 0392036, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1758
Vilfan Tanja, Črnivec 19A, Brezje,
študentsko izkaznico, št. 01099003,
Pedagoška fakulteta. gny-172372
Vnetič Estera, Zupeča vas 56, Cerklje ob
Krki, delovno knjižico. gnf-172291
Vovk Kristina, Goče 7, Vipava, delovno
knjižico. gno-171932
Vukovič Aleš, Drganja sela 23A, Straža,
delovno knjižico. gns-171928
Zarboršek Ljudmila, Brstnik 7/a, Krško,
delovno knjižico, ser. št. 971709, re.št. 4404,
izdana 16.9.1971. gnc-172344
Zupin Jožica, Ljubljanska 58, Celje,
delovno knjižico. gnx-172523
Žnidaršič Ažbe, Bločice 5, Grahovo,
vozno karto, št. 451, izdal Avrigo d.d., Nova
Gorica. gnr-172129

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

8045
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8045
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8046
8047
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8047
8047
8062
8065
8074
8074
8077
8078
8080
8080
8084
8088
8091
8091
8092
8092
8093
8093
8100

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 Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Objava sklepov skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala

8102
8111
8122
8122
8123
8123
8123
8124
8124
8124
8125
8127
8127
8131
8131
8135
8136
8136
8137
8137
8137
8140
8140
8140
8141
8143
8146
8146
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