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

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. 228-02-3/2004
Ob-32872/04
Popravek
V zvezi z javnim razpisom za izvajanje
storitev varovanja oseb, varovanja premoženja in upravljanje z varnostno-nadzornim centrom za potrebe ljubljanskega sodnega okrožja
ter Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 39-42 z
dne 23. 4. 2004, Ob-10335/04 in popravki v
Uradnih listih RS, št. 53/04 z dne 14. 5. 2004,
Ob-12595/04; št. 80 z dne 23. 7. 2004,
Ob-20425/04 in št. 111-112 z dne 15. 10.
2004, Ob-27023/04, se popravi rok za oddajo
ponudb oziroma spremenijo naslednje točke:
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 12. 2004 do 9. ure.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 2004 ob 9.30; Republika Slovenija,
Servis skupnih služb Vlade, Gregorčičeva
25/a, 1000 Ljubljana – sejna soba.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do
vključno 15. 4. 2005.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-33525/04
Popravek
V javnem razpisu za čiščenje prostorov
in opreme ter notranjega transporta v
Splošni bolnišnici Jesenice, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 107 z dne 1. 10. 2004,
Ob-11081/04, se točki IV.3.3. in IV.3.7.2.
popravita in se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 12. 2004 do
10. ure.

3. 12. 2004

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 22. 12. 2004 ob 12.30 v sejni sobi
Splošne bolnišnice Jesenice, Cesta maršala
Tita 112, 4270 Jesenice.
Splošna bolnišnica Jesenice

ZJN-15.B

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 940/2004
Ob-32732/04
1. Naročnik: Nacionalni inštitut za biologijo.
2. Naslov naročnika: Večna pot 111,
1000 Ljubljana, tel. 01/241-29-70.
3. Datum izbire: 27. 9. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
splošna laboratorijska oprema za Morsko biološko postajo v Piranu.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 24,560.112 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1 pravilna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
24,560.112 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:
23. 11. 2004.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 940/2004
Ob-32733/04
1. Naročnik: Nacionalni inštitut za biologijo.
2. Naslov naročnika: Večna pot 111,
1000 Ljubljana, tel. 01/241-29-70.
3. Datum izbire: 20. 9. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
plinski kromatograf z masno selektivnim
detektorjem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, plačilni pogoji,
reference.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Chemass d.o.o., Štrekljeva 3, 1000 Ljubljana.
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7. Pogodbena vrednost: 13,611.787,56
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5 pravilnih.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
24,310.022,50 SIT, 13,696.074,84 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:
23. 11. 2004.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 957/2004
Ob-33347/04
1. Naročnik: Nacionalni inštitut za biologijo.
2. Naslov naročnika: Večna pot 111,
1000 Ljubljana, tel. 01/241-29-70.
3. Datum izbire:
– sklop 1: 26. 11. 2004,
– sklop 2: 26. 11. 2004,
– sklop 3 in 5: 27. 9. 2004 – pogodba
22. 10. 2004,
– sklop 4: 27. 9. 2004 – pogodba 18. 10.
2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
specialna laboratorijska oprema za Morsko biološko postajo v Piranu, opredeljena po sklopih:
– sklop 1: videoanalizator gibanja tekočin,
– sklop 2: laboratorijska oprema za
meritve,
– sklop 3: FT-IR spektrometer,
– sklop 4: mikrovalovni sistem za razklop
vzorcev,
– sklop 5: oprema za molekularni laboratorij.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, plačilni pogoji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1.: FDS Research, d.o.o., Suhadolčanova 28, 1231 Ljubljana – Črnuče,
– sklop 2: XENIA, d.o.o., Celovška 172,
1000 Ljubljana,
– sklop 3 Omega d.o.o., Dolinškova 8,
1000 Ljubljana,
– sklop 4: Dr. Nemo d.o.o., Štrekljeva 3,
1000 Ljubljana,
– sklop 5: Omega d.o.o., Dolinškova 8,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 5,312.478 SIT,
– sklop 2: 1,943.677,20 SIT,
– sklop 3: 8,149.464 SIT,
– sklop 4: 6,752.928,10 SIT,
– sklop 5: 4,005.720 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
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– sklop 1: 1,
– sklop 2: 2 pravilni,
– sklop 3: 1 pravilna,
– sklop 4: 1 pravilna,
– sklop 5: 1 pravilna.
10. Vrednost
najvišje
in
najnižje
ponudbe:
– sklop 1: 5,312.478 SIT,
– sklop 2: 2,937.871,20 SIT, 1,943.677,20
SIT,
– sklop 3: 8,591.184 SIT,
– sklop 4: 6,968.152,42 SIT,
– sklop 5: 4,482.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:
– sklop 1: videoanalizator gibanja tekočin – na objavo po odprtem postopku ni prispela nobena ponudba – nadaljevanje izvedeno s postopkom s pogajanji po 1. točki
prvega odstavka 20. člena ZJN-1,
– sklop 2: laboratorijska oprema za
meritve – na objavo po odprtem postopku ni
prispela nobena ponudba – nadaljevanje
izvedeno s postopkom s pogajanji po 1. točki
prvega odstavka 20. člena ZJN-1.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 11. 2004.
Nacionalni inštitut za biologijo
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Št. 35/04
Ob-33153/04
1. Naročnik: Bolnišnica Sežana.
2. Naslov naročnika: Cankarjeva ul. 4,
6210
Sežana,
Slovenija,
tel./faks
05/707-40-19, elektronska pošta: bolnica.sezana@siol.net.
3. Datum izbire: 5. 11. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev oddelka za dializo
– 12+3 dializni mesti v Sežani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za dodelitev je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih pogojev
razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kraški zidar d.d., Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana.
7. Pogodbena vrednost: 331,334.264,43
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 47,893.285,36 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost
najvišje
in
najnižje
ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa po
odprtem postopku: 24. 9. 2004.
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 5-6 z dne 23. 1. 2004.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 11. 2004.
Bolnišnica Sežana

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. 940/2004
Ob-32734/04
1. Naročnik: Nacionalni inštitut za biologijo.
2. Naslov naročnika: Večna pot 111,
1000 Ljubljana, tel. 01/241-29-70.
3. Datum izbire: 29. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova raziskovalnega rastlinjaka na lokaciji Biološko središče v
Ljubljani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena, edina ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kambič laboratorijska
oprema, Anton Kambič s.p., Metliška cesta
16, 8333 Semič.
7. Pogodbena vrednost: 37,714.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
37,714.800 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:
23. 11. 2004.
Nacionalni inštitut za biologijo

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

Št. 1/2-3612/04

Ob-33104/04

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Holding Slovenske železnice
d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, je na
osnovi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 108-109 z
dne 8. 10. 2004, Ob-26928/04 za dobavo
električne energije za Holding Slovenske
železnice za obvladujočo družbo, vključno z
njenimi odvisnimi družbami (Slovenske
železnice – Tovorni promet, d.o.o., Slovenske železnice – Potniški promet, d.o.o., Slovenske železnice-Infrastruktura, d.o.o., SŽ
– Centralne delavnice d.o.o. Ljubljana, SŽ
– Železniško gradbeno podjetje d.d.Ljubljana,
SŽ – Železniško invalidsko podjetje d.o.o.
Ljubljana in SŽ – Železniška tiskarna, d.d.
Ljubljana za leto 2005 po odprtem postopku
in v skladu z določili 77. člena Zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04),
izdala odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
Odločitev o zavrnitvi je bila izdana na
podlagi tretje alinee 2. člena Pravilnika o
ugotovitvi, kdaj se šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni
list RS, št. 33/04). Naročnik bo nadaljeval
postopek oddaje javnega naročila s postopkom s pogajanji v skladu z 20. členom
ZJN-1A.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-32934/04
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Naročnik Skupnost socialnih zavodov
Slovenije, Letališka cesta 3c, Ljubljana za
javni razpis za dobavo električne energije
naročnikom, ki so oddali pooblastilo Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, v Ur. l.
RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004, Ob-30473/04
podaljšuje rok za predložitev ponudb:
Na podlagi 25. člena Zakona o javnih
naročilih – uradno prečiščeno besedilo
(ZJN-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04) se rok,
določen za predložitev ponudb podaljša.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe do vključno
8. 12. 2004 do 11. ure na naslov naročnika.
Odpiranje ponudb bo dne 8. 12. 2004 ob 12.
uri v prostorih naročnika.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Ob-32950/04

Ob-32873/04
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik je na podlagi 77. člena Zakona
o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04)
v postopku oddaje javnega naročila: dobava
in montaža ultrazvočnega aparata in slikovno rentgenskega aparata, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 95 z dne 27. 8.
2004, Ob-22694/04 (popravek uredništva v
Uradnem listu RS, št. 97 z dne 3. 9. 2004,
Ob-23126/04, podaljšanje roka za predložitev ponudb v Uradnem listu RS, št. 107 z
dne 1. 10. 2004, Ob-25942/04) po odprtem
postopku, izdal odločitev o zavrnitvi vseh
ponudb za 1. sklop: dobava in montaža
ultrazvočnega aparata za potrebe Rentgenološkega oddelka.
Naročnik bo oddal javno naročilo po
novem odprtem postopku s spremenjenimi
in dopolnjenimi tehničnimi speciﬁkacijami.
Splošna bolnišnica Celje

Popravek
V javnem razpisu za nakup tehnološke
opreme za digitalizacijo avdio nosilcev
zvoka, Javnega zavoda RTV Slovenija,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 127 z
dne 26. 11. 2004, Ob-31868/04, se IV.3.5)
točka popravi in se pravilno glasi:
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
Uredništvo
Ob-33529/04
Popravek
V javnem razpisu za plenice, rokavice in
igle, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
122 z dne 12. 11. 2004, Ob-30680/04, se
popravi Priloga B v točki II.1.9) in se pravilno
glasi:
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: plenice inkontinenčne,
hlačne.
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Sklop št. 02
2) Kratek opis: podloge posteljne.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: vložne plenice in vložki za
inkontinenco.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: otroške plenice.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: rokavice kirurške, lateks.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: rokavice kirurške, sintetične.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: rokavice kirurške, lateks,
za kostno kirurgijo.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: rokavice kirurške, lateks,
ginekološke.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: rokavice pregledne,
lateks, nesterilne.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: rokavice pregledne,
lateks, sterilne.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: rokavice iz PE-kopolimer.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: rokavice pregledne,
vinilne.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: rokavice pregledne,
nitrilne.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: rokavice bombažne,
gospodinjske, za patologijo.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: brizgalke.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: metuljčki.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: kanile, mandreni.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: kanile I.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: igle, kanile za spinalno
diagnostiko.
Sklop št. 20
2) Kratek opis: igle za spinalno anastezijo.
Sklop št. 21
2) Kratek opis: igle injekcijske.
Sklop št. 22
2) Kratek opis: igle punkcijske,
Sklop št. 23
2) Kratek opis: igle in kanile pretočne.
Sklop št. 24
2) Kratek opis: igle akupunkturne.
Sklop št. 25
2) Kratek opis: zamaški, petelinčki za
intravenozne kanile.
Sklop št. 26
2) Kratek opis: igle biopsijske I.
Sklop št. 27
2) Kratek opis: igle biopsijske II.
Sklop št. 28
2) Kratek opis: igle biopsijske III.
Sklop št. 29
2) Kratek opis: igle biopsijske IV.
Sklop št. 30
2) Kratek opis: igle biopsijske V.
Sklop št. 31
2) Kratek opis: igle biopsijske VI.
Sklop št. 32
2) Kratek opis: igle biopsijske VII.
Sklop št. 33
2) Kratek opis: igle biopsijske VIII.
Sklop št. 34
2) Kratek opis: igle biopsijske IX.

Sklop št. 35
2) Kratek opis: igle injekcijske I.
Sklop št. 36
2) Kratek opis: igle injekcijske II.
Ministrstvo za zdravje
Ob-32735/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., kontaktna
oseba: Aleksander Debevec, Grajska 2,
1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
03/566-41-00, faks 03/566-45-82, elektronska
pošta:
sandi.debevec@rudnikzagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Prelogar, Grajska
2, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
03/566-41-00, faks 03/566-45-82.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006 v
skupni orientacijski količini 300.000 litrov
v orientacijski vrednosti 37,000.000 SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega olja
od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006 v skupni orientacijski količini 300.000 litrov v orientacijski vrednosti 37,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena – 70 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– brezplačen prevoz – 10 točk,
– odzivni čas – 10 točk.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 12. 2004 do 9.
ure v tajništvu naročnika pri Marjeti Prelogar.
Pogoji in način plačila: cena razpisne
dokumentacije je 10.000 SIT + 20% DDV,
znesek ponudniki nakažejo naročniku na
njegov
transakcijski
račun
št.
26338-0018070154.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2004 do 9. ure
na naslov naročnika Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob
Savi.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju
ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki
ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2004
ob 10. uri; v sejni sobi Rudnika Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
Rudnik Zagorje v zapiranju d.o.o.
Št. 24/04
Ob-32736/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Gaberke, kontaktna oseba: Zvonko Koželjnik, Gaberka
100, 3325 Šoštanj, Gaberke, Slovenija, tel.
031/366-168, elektronska pošta: pgdgaberke@volja.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: drugo.
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 gasilskega vozila s cisterno GVC
16/25.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave – sedež
PGD Gaberke, Gaberke 100, 3325
Šoštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 dni od oddaje naročila; začetek 23. 11. 2004 in/ali konec 17. 12. 2004.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudb v znesku 2,500.000 SIT, izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, izjava ponudnika o
predložitvi bančne garancije za odpravo
napak v garancijskem roku.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: v roku 30 dni po podpisu pogodbe v
višini 10% pogodbene vrednosti, v roku 60
dni po podpisu pogodbe v višini 30% pogodbene vrednosti, v roku 150 dni po podpisu
pogodbe v višini 30% pogodbene vrednosti,
v roku 210 dni po podpisu pogodbe v višini
30% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: razviden iz razpisne dokumentacije.
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 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. da ima ustrezno zavarovalno polico, s
katero izkazuje zavarovanje odgovornosti,
6. 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: predložiti tehnično dokumentacijo,
ateste, podatke o pogojih servisiranja vozila
in opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
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:
– najnižja primerljiva ponudbena cena –
40 točk,
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– izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev
šasije – 40 točk,
– garancijska doba – 6 točk,
– reference – 20 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2004.
Cena: 5.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačati materialne
stroške
na
TRR
Gaberke,
št.
0242-0015916197 pri Novi Ljubljanski banki,
d.d., Podružnica Savinjsko – Šaleška, pri
čemer navedite »plačilo razpisne dokumentacije – Gasilsko vozilo GVC 16/25«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 12. 2004 ali 24 dni
od odposlanja obvestila do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 3. 2005 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se dokažejo s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 12. 2004
ob 13.30; PGD Gaberke, Gaberke 100,
3325 Šoštanj.
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: razpisna
dokumentacija se lahko dvigne po predhodni najavi na tel. 031/366-168.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
Prostovoljno gasilsko društvo Gaberke
Ob-32737/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79,
elektronska
pošta:
alenka.mihurko@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža pohištvene
opreme na pošti 2116 Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Partizanska 54, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 500.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti), bančna garancija za

odpravo napak v garancijski dobi (v višini
10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90
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 17. 3.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne
ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu
v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti
čistih prihodkov manjših od mnokokratnika
3 ponudbene vrednosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 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.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 17. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-32738/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna
oseba: Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-91-27, faks
01/587-94-06, elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Maja Matičič, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/434-93-90,
faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si
pod rubriko Vprašanja in odgovori, kjer se
objavljajo tudi vsi odgovori na vprašanja
ponudnikov.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Maja Matičič, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/434-93-90,
faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: dokumentacija je
brezplačno na voljo na internetnem naslovu:
http://www.praetor.si (rubrika Javna naročila).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Maja Matičič, Trg
OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
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: OP-INFO-01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme: računalniki,
notesniki, tiskalniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika (Zaloška 2, Ljubljana).
Šifra NUTS: E-038.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.30.00-5,
dodatni
predmeti:
30.23.12.50-4.
2) Kratek opis: računalniki in monitorji.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.31.00-6.
2) Kratek opis: notesniki.

3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javni naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.31-9.
2) Kratek opis: laserski tiskalniki.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo
je razdeljeno na 3 sklope, količina in obseg
razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: najmanj 60 dni od prevzema opreme
in 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:
1. Iz ponudbe oziroma prilog, ki jih bo
naročnik zahteval, mora biti razvidna registracija.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
3. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti (razvidno
iz BON obrazca).
4. Ponudnik ima letošnji promet najmanj
v višini 2 kratne vrednosti ponudbe (razvidno iz BON obrazca).
5. Samo sklop 1 in 2: ponujena
računalniška oprema mora imeti direktno
podporo za vključitev v Tivoli in IBM director
nadzorni sistem.
6. Samo sklop 1 in 2: ponudnik mora
imeti najmanj 2 redno zaposlena z MCSE
certiﬁkatom in najmanj 5 redno zaposlenih z
A+ certiﬁkatom.
7. Samo sklop 1 in 2: ponujeni računalniki
morajo biti navedeni na Microsoft HW compatibility listi.
8. Garancijski pogoji:
– sklop 1 in 2: za ponujeno opremo mora
proizvajalec te opreme ponujati najmanj 3
leta garancije,
– sklop 3: za ponujeno opremo mora
ponudnik nuditi najmanj 1 leto garancije.
9. Dobavni rok: največ 30 dni.
10. Plačilni rok: najmanj 60 dni.
11. Odzivni čas: na lokaciji največ 4 ure
od prejema obvestila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, ki odraža zadnje stanje ponudnika
(lahko fotokopija);
2. potrdilo ministrstva (lahko fotokopija),
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane (zahtevek za
pridobitev potrdila je dostopen v elektronski
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obliki na spletni strani ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in navodila –
potrdilo iz kazenske evidence za pravne
osebe – oziroma za ﬁzične, če je ponudnik
samostojni podjetnik).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Fotokopija kateregakoli BON obrazca,
ki ni starejši od 30 dni in ki izkazuje, da
ponudnik izpolnjuje zgoraj navedene
ﬁnančne pogoje (letošnji promet in neobstoj
blokad na računu).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: samo za sklop 1 in 2:
1. Ustrezno dokazilo, ki izkazuje, da ima
ponujena računalniška oprema direktno
podporo za vključitev v Tivoli in IBM director
nadzorni sistem (izjava principala, izpis iz
tehnične dokumentacije ipd.).
2. Fotokopije MCSE in A+ certiﬁkatov
ponudnikovih kadrov.
3. Ustrezen izpis iz interneta, ki izkazuje,
da je ponujena oprema na Microsoft HW
compatibility listi.
4. Fotokopija garancijske izjave proizvajalca ponujene opreme ali fotokopija
pogodbe s proizvajalcem, iz katere je razvidna proizvajalčeva garancijska doba za
ponujeno opremo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2004.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu http://www.praetor.si (rubrika
javna naročila), druga možnost pridobitve
razpisne dokumentacije je pisna zahteva na
e-mail naslov: info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2004
ob 11. uri; sedež naročnika – velika sejna
soba Onkološkega inštituta (Stavba C) –
Zaloška 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: za dodatna
pojasnila razpisne dokumentacije se ponudniki
obrnejo
na
internetni
naslov
http://www.praetor.si pod rubriko Vprašanja
in odgovori, kjer se objavljajo tudi vsi odgovori na vprašanja ponudnikov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 284/04
Ob-32760/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ljubljanske tržnice, d.o.o., kontaktna oseba:
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Miran Videtič, Kopitarjeva ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-12-60, faks
01/432-71-71,
elektronska
pošta:
miran.videtic@lj-trznice.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:
stojnice za prodajo na tržnici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: tržnica Center, Vodnikov
trg 6, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: kovinske stojnice za
cvetje.
3) Obseg ali količina: 12 kom.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: kovinske stojnice za
sveče.
3) Obseg ali količina: 5 kom.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: kovinske stojnice za
zelje.
3) Obseg ali količina: 6 kom.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: lesene stojnice.
3) Obseg ali količina: 50 kom..
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– kovinske stojnice:
– za cvetje 12 kom,
– za sveče 5 kom,
– za zelje 6 kom;
– lesene stojnice 50 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 22. 11. 2004, konec 4. 2.
2005.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
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:
(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: 4. 1. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
dokumentacije na blagajni ali na TRR št.
05100-8010173255.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2005 do 12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 3. 2005.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 1. 2005
ob 12.30, Ljubljanske tržnice, Kopitarjeva
ulica 2, 1. nad./sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Ljubljanske tržnice, d.o.o.
Št. 59/2004
Ob-32765/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah,
kontaktna oseba: Maja Špes, tel.
03/817-15-80, Slomškova 13, 3240 Šmarje
pri Jelšah, Slovenija, tel. 03/817-15-80, faks
03/817-15-81,
elektronska
pošta:
maja.spes@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za
potrebe naročnika).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Otroški vrtec Šmarje pri
Jelšah, Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da, ponudniki pa lahko predložijo ponudbo tudi samo
za posamezen artikel znotraj posameznega
sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
19,086.233 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 1,591.220
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 7,001.889
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 528.500
SIT,
4. jajca – 288.000 SIT,
5. olja in izdelki – 337.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 3,984.650
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 1,300.354 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 515.700 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
689.400 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 353.540
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki 1,453.980 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,042.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: za sklop živil:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na ponudbeno ceno – 10 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 12. 2004 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure na upravi
naročnika.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski
račun št. 01324-6030642114 s pripisom za
namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo
o vplačilu morajo dostaviti na naslov naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 12. 2004 do 9. ure
na naslov naročnika: JZ Otroški vrtec Šmarje
pri Jelšah, Slomškova 34, 3240 Šmarje pri
Jelšah.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 12. 2004
ob 12. uri, javno odpiranje bo v prostorih
Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, Vegova 26,
3240 Šmarje pri Jelšah.
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: 25. 11. 2004.
Javni zavod Otroški vrtec Šmarje pri
Jelšah
Ob-32856/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JVIZ OŠ Lenart, kontaktna oseba: Majda
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Kramberger, Ptujska cesta 25, 2230 Lenart,
Slovenija,
tel.
02/729-12-30,
faks
02/729-12-31, elektronska pošta: Group1.
mb-oslenart@guest.arnes.si,
internetni
naslov: www.o-lenart.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prehrambeni artikli OŠ
Lenart.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Lenart,
Ptujska 25, 2230 Lenart v Slov. goricah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2007.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: kruh in pekovski izdelki.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2007.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2007.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: sveže meso.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2007.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: mesni izdelki.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2007.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: jajca – sveža.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava:
31. 1. 2007.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: sokovi in sirupi.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2007.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: ribe in drugi morski
sadeži.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2007.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: olja in izdelki.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2007.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: razni prehrambeni artikli
– razna prehrana.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005, dobava
31. 1. 2007.

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 10 sklopov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005 in/ali konec
31. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: zbirni
mesečni računi, plačilni rok 60 dni od potrditve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
ali:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 644.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 1. 2005.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila na TTR Osnovne
šole Lenart: 01258-6030659995.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 1. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno – ni omejitev.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2005 ob
10.30, Osnovna šola Lenart, Ptujska c. 25.
2230 Lenart v Slov. goricah, učit. kabinet št.
23/I.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna
dokumentacija je potencialnim ponudnikom
na vpogled v tajništvu Osnovne šole
do
roka za oddajo ponudb. Ponudbe se oddajo
v tajništvu šole ali po pošti, s tem, da mora
biti poštna pošiljka sprejeta pri naročniku
najkasneje do 6. 1. 2005 do 9.30.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2004.
JVIZ OŠ Lenart
Ob-32887/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost osnovnih šol, kontaktna oseba:
Majda Zalokar, Ljubljanska 89, 1230 Dom-
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žale, Slovenija, tel. 01/721-91-80, faks
01/721-91-85, elektronska pošta: o-psosdomz.lj@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Miška
Kranjca, Kamnogoriška 35, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. meso, 2. perutnina in perutninski izdelki,
3. mesni izdelki, 4. ribe, 5. mleko, 6. mlečni
izdelki,
7. kruh,
8. pekovski
izdelki,
9. slaščičarski
izdelki,
10. sadje,
11. zelenjava,
12. sadni
sokovi,
13. testenine, 14. čaji, 15. zmrznjena zelenjava, 16. splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 1. izjava o nezavajujočih podatkih,
2. potrdilo o registraciji, 3. da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen, 4. da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega namen je prenehanje poslovanja, če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava, ali če je bil uveden
katerikoli drugi postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 1. da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države kjer ima sedež, ali da je ponudnik ki
ima svoj sedež v tujini, poravnal v RS tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati, 2. v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega
računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: 1. v zadnjih 3 letih oskrboval vsaj
4 pogodbene partnerje, 2. zagotavlja letne
količine, 3. 30-dnevni plačilni rok, 4. dostava
fco šole, 5. odzivni čas 24 ur, 6. zagotavljanje
higiene živil in kontrole kakovosti.
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, največ 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: 6. 1. 2005, cena:
8.500 SIT.
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Pogoji in način plačila: plačilo na račun
št. 01223-6030719716, odprt pri UJP Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2005.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 21. 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: predstavniki ponudnikov
se izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje in člani komisije.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 2. 2005
ob 12. uri, Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska 89, 1230 Domžale.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2004.
Skupnost osnovnih šol Domžale
Ob-32903/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Jasna
Ćetković, Ulica Stare pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20, faks
01/230-61-30,
elektronska
pošta:
Lekarna.ljubljana@lekarna-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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Idrija, Grosuplje, Vrhnika, Cerknica, Stari trg pri Ložu,
Vnanje Gorice, Borovnica, Logatec, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Velike Lašče, Medvode, Ribnica na Pohorju, Čatež.
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: okvirna
letna količina električne energije je 473.000
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: za
resnost ponudbe bianco menica z menično
izjavo v vrednosti 10% ponudbenega predračuna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen –
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
– 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 –
izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega računa – obrazec BON
1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni oziroma
samostojni podjetniki potrdilo banke o stanju
na transakcijskem računu za zadnjih šest
zaključenih
mesecev
pred
oddajo
ponudbe;
– izjava, da ponudnik nudi 30 dnevni plačilni rok.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjava o zadostnih kadrovskih in tehničnih kapacitetah za izvedbo storitev,
– izjava, da zagotavlja, da ponudbena
cena pokriva vse stroške, ki jih bo ponudnik
imel z izpolnitvijo naročila,
– izjava, da bo pridobil in izpeljal postopek za sklenitev pogodb o dostopu do električnega omrežja za vsa odjemna mesta v
imenu naročnika javnega naročila,
– da sprejme vse pogoje iz razpisa.
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.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije na račun naročnika
št. 01261-6030275049.
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 31. 1. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnika in osebe ki predložijo pooblastilo
odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2004
ob 12. uri, Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, 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: 25. 11. 2004.
Lekarna Ljubljana

Št. 403-126/2004
Ob-32909/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Jesenice, kontaktni osebi: Asna Stošič in Tea Višnar, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-92-24, faks
04/586-92-16,
elektronska
pošta:
asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov:
jesenice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Jesenice, kontaktna
oseba: Aleksandra Potočnik, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-75, faks 04/586-92-16, elektronska pošta: sandra.potocnik@jesenice.si,
internetni naslov: jesenice.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za avdiovideo in scensko razsvetljavo Glasbene
šole Jesenice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kasarna Stara Sava
Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega javnega naročila, to je dobava in
montaža opreme za avdiovideo in scensko
razsvetljavo Glasbene šole, vse v skladu z
razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek januar 2005 in/ali konec
20. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni od prejema računa, potrjenega s strani strokovnega nadzora naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodbo o sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– potrdilo, da ponudniku v zadnjih petih
letih pred pričetkom postopka oddaje javnega naročila kot pravni osebi ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da je poravnal vse davke in
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom,
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– obrazec BON 1/P in BON 2.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
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– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh
letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– mnenje pooblaščenega revizorja,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 70 točk,
2. reference – 20 točk,
3. dobavni rok – 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-108/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 12. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 5.000 SIT (z DDV), na Enotni
zakladniški račun pri Banki Slovenije, št.
01241-0100007593, Občina Jesenice,
sklicevanje
na
številko
18
75400-7130007-40312604.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 12. 2004 ali 28 dni
od odposlanja obvestila do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 3. 2005 in/ali 70 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 12. 2004
ob 12. uri; sejna soba Občine Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico, da sklene pogodbo z
najugodnejšim ponudnikom samo, če bodo
v proračunu za leto 2005 zagotovljena predvidena ﬁnančna sredstva.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2004.
Občina Jesenice
Št. 77
Ob-32910/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dijaški dom Tabor, kontaktna oseba: Katarina Brulc, vodja prehrane, tel. 01/234-88-58,
Vidovdanska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/234-88-40, faks 01/234-88-55, elektronska pošta: katarina.romih-brulc@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot
v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa
za potrebe naročnika).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dijaški dom Tabor,
Vidovdanska 7, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
66,440.000 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 6,000.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 14,500.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 3,100.000
SIT,
4. jajca – 860.000 SIT,
5. olja in izdelki – 1,510.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 14,270.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 3,800.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 2,000.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
4,500.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 4,000.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki – 5,700.000 SIT,
12. vegetarijanski izdelki – 1,200.000
SIT,
13. ostalo prehrambeno blago –
5,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
za sklop živil:
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1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na
ponudbeno ceno – 10 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk,
6. odzivni čas – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od 7.
do 10. ure v tajništvu naročnika do 20. 12.
2004 do 9. ure.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01100-6030630586 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 12. 2004 do 9. ure
na naslov naročnika: Dijaški dom Tabor,
Vidovdanska 7, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2004
ob 10. uri; javno odpiranje bo v prostorih
Dijaškega doma Tabor, Vidovdanska 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: 26. 11. 2004.
Dijaški dom Tabor
Št. 595/04
Ob-32931/04
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, tel. faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana –
Komercialni sektor – Služba za javna naročila, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/522-11-00,
faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

Stran

8238 /

Št.

129 / 3. 12. 2004

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup strojne in programske opreme za
masovno elektronsko arhiviranje dokumentov, z izdelavo varnostnih kopij dokumentov na mikroﬁlmu.
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:
– dva produkcijska skenerja,
– ustrezna programska oprema za podporo skenerjem,
– arhivski zapisovalec elektronskih dokumentov na mikroﬁlm,
– programska oprema za arhiviranje
elektronskih dokumentov na strežniku.
3) Obseg ali količina: količina – 2, 1, 1,
1.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
strojne in programske opreme za masovno
elektronsko arhiviranje dokumentov, z izdelavo varnostnih kopij dokumentov na mikroﬁlmu:
– dva produkcijska skenerja,
– ustrezna programska oprema za podporo skenerje,
– arhivski zapisovalec elektronskih dokumentov na mikroﬁlmu,
– programska oprema za arhiviranje
elektronskih dokumentov na strežniku.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila,
začetek 13. 1. 2005 in/ali konec 16. 5.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna
garancija na prvi poziv za resnost ponudbe
v višini 1% ponudbene vrednosti,
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudni-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
kovega poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava, ali če je uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
6. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane, datum izstavitve listine
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo;
3. v primeru, da končna ponudbena vrednost za vse ponujene sklope presega 50 mio
SIT, mora ponudnik priložiti ponudbi tudi
Revizorsko poročilo, da ima po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, prodizvajalcev in kooperantov, ki so zapadle 30
dni pred datumom oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
2. druga dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 1. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega
računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 001100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 1. 2005
ob 12. uri v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – seminar 1 / 1. klet.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 597/04
Ob-32932/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska pošta:
javna.naroc2@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup dveh ultrazvočnih aparatov –
ponudbe se lahko oddajo za oba sklopa ali
po posameznih sklopih, ki sta:
1. sklop: ultrazvočni aparat z možnostjo
kvalitetnih preiskav za otroke za KIR za
potrebe pediatričnega oddelka na polikliniki;
2. sklop: ultrazvočni aparat za KIR za
potrebe radiološkega oddelka v BPD.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: ultrazvočni aparat z možnostjo kvalitetnih preiskav za otroke za KIR
za potrebe pediatričnega oddelka na polikliniki.
3) Obseg ali količina: en aparat.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: ultrazvočni aparat za KIR
za potrebe radiološkega oddelka v BPD.
3) Obseg ali količina: en aparat.
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: nakup
dveh ultrazvočnih aparatov – ponudbe se
lahko oddajo za oba sklopa ali po posameznih sklopih, ki sta:
1. sklop: ultrazvočni aparat z možnostjo
kvalitetnih preiskav za otroke za KIR za
potrebe pediatričnega oddelka na polikliniki;
2. sklop: ultrazvočni aparat za KIR za
potrebe radiološkega oddelka v BPD.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 3. 2005 in/ali konec 31. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna
garancija na prvi poziv za resnost ponudbe
v višini 10% končne ponudbene vrednosti;
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2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti;
3. ob primopredaji aparata ponudnik
predloži nepreklicno, brezpogojno bančno
garancijo na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
90 dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudnik ni tudi pooblaščeni serviser mora ponudbi priložiti tudi
pogodbo s pooblaščenim serviserjem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila.
2. Dokazilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Agenciji
RS za zdravila.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb).
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), da ni zoper njega uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
5. Notarsko overjena izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo
(datum izstavitve listine ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), da
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:
– ponudnik nima blokiran žiro račun v
zadnjih 6 mesecih,

– ponudnik nima izkazane izgube iz
poslovanja v zadnjih dveh letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. podroben opis vsebine – predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika;
2. navedba tehničnega osebja – pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi za
vzdrževanje – pogoj je servis v Republiki
Sloveniji in najmanj dva pooblaščena serviserja (certiﬁkat proizvajalca), ne glede na to,
ali so zaposleni pri ponudniku ali ima le – ta
sklenjeno pogodbo s pooblaščenim serviserjem;
3. dve dokazili, in sicer:
– izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja, da je
ponujena oprema nova in izdelana v skladu
z veljavno zakonodajo in
– priložena fotokopija deklaracije o skladnosti za vsak ponujen aparat iz katere mora
biti razvidna tehnološka starost aparata v
skladu s strokovnimi zahtevami;
4. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja na lokaciji
naročnika nadomestno opremo z enako
funkcionalnostjo v primeru, da bi popravilo
aparata trajalo več kot tri dni;
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja izpolnitev
pogodbenih obveznosti v maksimalno 60
dneh od dneva veljavnosti pogodbe;
6. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja 2-letno
garancijo za ponujeni aparat;
7. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja odzivni
čas za odpravo napak ob delavnikih maksimalno 24 ur od naročnikovega obvestila o
napaki;
8. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo zagotovil rezervne
dele za ponujeni aparat še najmanj 10 let po
poteku garancije;
9. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da aparatura omogoča
nadgradnjo z eventuelnimi novimi tehničnimi
rešitvami.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
Merila za 1. sklop:
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop – 80%,
2. število delovnih kanalov 1024 in več
– 5%,
3. dinamično območje nad 220 dB –
5%,
4. možnost rotiranja tipkovnice za več
kot 120° v vsako stran – 5%,
5. razlika med najnižjo in najvišjo frekvenco pri linearni sondi več kot 8MHz –
5%.
Merila za 2. sklop:
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop – 80%,
2. kakovost in funkcionalnost – 20%.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega

Št.

129 / 3. 12. 2004 /

Stran

8239

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: 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 1. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – predavalnica 1/pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Klinični center Ljubljana
Št. 700/4
Ob-32935/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, kontaktna oseba: prof.
dr. Peter Glavič, Smetanova ulica 17, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/229-44-00, faks
02/252-77-74, elektronska pošta: fkkt@unimb.si, internetni naslov: www.atom.unimb.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:
– temperaturno območje: –85° C do
150° C,
– moč: 3 kW,
– temperaturna stabilnost: 0,02 K,
– moč za hlajenje pri -20° C: 2,3 kW,
– moč za hlajenje pri -40° C: 2,0 kW,
– moč za hlajenje pri -60° C: 1,2 kW,
– moč za hlajenje pri -80° C: 0,3 kW,
– temperaturni senzor: Pt100,
– hlajenje: zračno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17,
2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ena
hladilna enota.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dobava opreme se izvede v
30 dneh po podpisu pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu (izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence);
2. ustrezno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno
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(izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence);
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco);
5. izpolnjen obrazec »izjava o nezavajajočih podatkih«;
5. izpolnjen obrazec »prijava«;
6. izpolnjen obrazec »izjava«.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, 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, ki
ga izda davčni ali drug pristojni organ
države, kjer ima ponudnik svoj sedež) –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
2. potrdilo, da je ﬁnančno sposoben –
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
a) obrazec BON 1;
b) obrazec BON 2 oziroma;
3. izpolnjen obrazec »ponudba«;
4. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati 30 dni po datumu, ki je določen
za sprejem odločitve o izbiri najugodnejše
ponudbe;
5. izjava banke, da bo dobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob sklenitvi pogodbe.
Veljavnost garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti je še vsaj en dan po
preteku roka za dokončno izvedbo posla.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. potrdilo o zadostnih tehničnih in
kadrovskih zmogljivostih:
a) seznam najpomembnejših dobav ali
storitev v zadnjih treh letih skupaj z njihovimi
vrednostmi;
b) izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika;
c) vzorce, opis ali fotograﬁjo izdelka, ki
ga bo ponudnik dobavil;
d) certiﬁkat, ki ga izda pooblaščeni organ
za nadzor kakovosti, s katerim se potrdi
skladnost opreme z zahtevanimi tehničnimi
predpisi in speciﬁkacijami.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
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: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun FKKT Univerze v Mariboru št.
01100-6090105554 odprt pri UJP Slovenska
Bistrica (naročniku je pred prevzemom raz-
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pisne dokumentacije potrebno posredovati
podatke o podjetju, ki prevzema razpisno
dokumentacijo t.j. naziv, naslov, davčno številko ter kontaktno osebo z navedbo telefonske številke in elektronske pošte).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2005 ob
12. uri, na sedežu fakultete – Dekanat, soba
D2-401.
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.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Št. 1693
Ob-33076/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nigrad, javno komunalno podjetje d.d., kontaktni osebi: Majda Dolenc in Anton Gmeiner, Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-03-00, faks 02/450-03-60,
elektronska pošta: Majda.Dolenc@nigrad.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:
dobava in montaža opreme za zaprta parkirišča.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za zaprta parkirišča.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža parkirne opreme za tri parkirišča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: v skladu s ponudbo izvajalca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,500.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po dobavi in prevzemu opreme, ter prejemu
računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila: potrdilo o registraciji,
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo
o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila – BON obrazci.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih zahtev v
skladu z razpisom, ter izjava ponudnika da
oprema, ki jo nudi omogoča izvedbo nadgradnje v skladu z zahtevami iz razpisa.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – 40%,
2. garancijska doba – 10%,
3. odzivni čas za odpravo napak – 10%,
4. izpolnitev dodatnih tehničnih zahtev
– 10%,
5. materialni stroški obratovanja – 10%,
6. število redno zaposlenih delavcev –
10%,
7. reference – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 5. 1. 2005, po predhodnem plačilu 10.000
SIT z DDV na TRR naročnika št. 04515-0000
498021.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 6. 1. 2005 do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: veljavnost ponudbe do 6. 2.
2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 6. 1. 2005 ob 10. uri v poslovnih
prostorih družbe Nigrad d.d. na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2004.
Nigrad d.d. Maribor
Št. 598/04
Ob-33088/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/522-11-00,
faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, Komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup čajev – ponudbe se oddajo kot
celota ali po sklopih:
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1. sklop: aromatiziran sadni čaj (razni
okusi),
2. sklop: zeliščni čaj kamilica,
3. sklop: zeliščni čaj (šipek s hibiskusom),
4. sklop: zeliščni čaj,
5. sklop: zeliščni čaj (lipa, meta, šipek,
otroški in žajbelj),
6. sklop: pravi čaj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Republika
Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: aromatizirani sadni čaj
(različni okusi).
3) Obseg ali količina: 450 in 950 kg.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: zeliščni čaj kamilica.
3) Obseg ali količina: 100 in 150 kg.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: zeliščni čaj šipek s hibiskusom.
3) Obseg ali količina: 1000 in 2000 kg.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: zeliščni čaj.
3) Obseg ali količina: 150 in 300 kg.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: zeliščni čaj lipa, meta,
šipek,otroški in žajbelj.
3) Obseg ali količina: 2, 30, 450, 15 in 10
kg.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: pravi čaj.
3) Obseg ali količina: 10 kg.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
čajev:
1. sklop: aromatiziran sadni čaj (razni
okusi),
2. sklop: zeliščni čaj kamilica,
3. sklop: zeliščni čaj (šipek s hibiskusom),
4. sklop: zeliščni čaj,
5. sklop: zeliščni čaj (lipa, meta, šipek,otroški in žajbelj),
6. sklop: pravi čaj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna
garancija na prvi poziv za resnost ponudbe
v višini 5% 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 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: skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljaven izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila,
2. veljavni izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence iz katerega je raz-

vidno, da ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. potrdilo ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb),
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava ali če je uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež,
5. notarsko overjena izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo
(datum izstavitve listine ne sme biti starejši
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), da
ponudniku na katerikoli način ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem,
6. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane (datum izstavitve
listine ne sme biti starejši od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb).
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 sedež;
ali, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno, da je
ponudnik poslovno, tehnično, ekonomsko in
ﬁnančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. podroben opis vsebine predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
2. druga dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 1. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na predračun 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: 7. 1. 2005 ali 40 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 1. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – seminar 1 v I. kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-33090/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/33-13-551, faks
02/33-27-661,
elektronska
pošta:
darko.fras@snaga-mb.si, internetni naslov:
www.snaga-mb.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: JN 39/04-P.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozil za opravljanje dejavnosti
naročnika:
– sklop A: 1 vozilo za odvoz nenevarnih
komunalnih odpadkov,
– sklop B: 1 vozilo za odvoz nenevarnih
komunalnih odpadkov,
– sklop C: 1 vozilo za odvoz nenevarnih
komunalnih odpadkov,
– sklop D: 1 vozilo za odvoz nenevarnih
komunalnih odpadkov,
– sklop E: 1 vozilo za pranje cestnih in
podobnih površin,
– sklop F: 1 vozilo za čiščenje in pometanje cestnih in podobnih površin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nasipna ulica 64, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: 1 vozilo za odvoz nenevarnih
komunalnih odpadkov,
– sklop B: 1 vozilo za odvoz nenevarnih
komunalnih odpadkov,
– sklop C: 1 vozilo za odvoz nenevarnih
komunalnih odpadkov,
– sklop D: 1 vozilo za odvoz nenevarnih
komunalnih odpadkov,
– sklop E: 1 vozilo za pranje cestnih in
podobnih površin,
– Sklop F: 1 vozilo za čiščenje in pometanje cestnih in podobnih površin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 107 z dne
1. 10. 2004, Ob-26087/04.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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 28. 2. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 12. 2004
ob 12.30, Nasipna ulica 64, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2004.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-33101/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, kontaktna oseba: tajništvo, Polje 4, 2391 Prevalje, Slovenija, tel. 02/823-13-43, elektronska pošta: o-fgprevalje.mb@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNB1/2005-2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franko Osnovna šola
Prevalje – kuhinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
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2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 5,750.000 SIT.
Sklop št.: 02.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 7,000.000 SIT.
Sklop št.: 03.
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 150.000 SIT.
Sklop št.: 04.
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: 150.000 SIT.
Sklop št.: 05.
2) Kratek opis: olja.
3) Obseg ali količina: 150.000 SIT.
Sklop št.: 06.
2) Kratek opis: sveža zelenjava in suhe
stročnice.
3) Obseg ali količina: 1,400.000 SIT.
Sklop št.: 07.
2) Kratek opis: zamrznjena in konzervirana zelenjava.
3) Obseg ali količina: 800.000 SIT.
Sklop št.: 08.
2) Kratek opis: sveže in konzervirano
sadje.
3) Obseg ali količina: 2,000.000 SIT.
Sklop št.: 09.
2) Kratek opis: sadni sokovi in drugi
napitki.
3) Obseg ali količina: 1,000.000 SIT.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
3) Obseg ali količina: 700.000 SIT.
Sklop št.: 11.
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: 8,000.000 SIT.
Sklop št.: 12.
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in
keksi.
3) Obseg ali količina: 1,000.000 SIT.
Sklop št.: 13.
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz
testa.
3) Obseg ali količina: 100.000 SIT.
Sklop št.: 14.
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: 800.000 SIT.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letna
količina dobavljenega blaga je 29,000.000
SIT:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki:
5,750.000 SIT,
2. sklop: meso in mesni izdelki: 7,000.000
SIT,
3. sklop: ribe in konzervirane ribe:
150.000 SIT,
4. sklop: jajca: 150.000 SIT,
5. sklop: olja: 150.000 SIT,
6. sklop: sveža zelenjava in suhe stročnice: 1,400.000 SIT,
7. sklop: zamrznjena in konzervirana
zelenjava: 800.000 SIT,
8. sklop: sveže in konzervirano sadje:
2,000.000 SIT,
9. sklop: sadni sokovi in drugi napitki:
1,000.000 SIT,
10. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine: 700.000 SIT,
11. sklop: kruh in pekovsko pecivo:
8,000.000 SIT,
12. sklop: slaščičarski izdelki in keksi:
1,000.000 SIT,
13. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa:
100.000 SIT,

14. sklop: ostalo prehrambeno blago:
800.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom
le-ta predloži v zavarovanje menico z
menično izjavo v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je najmanj 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v navodilu ponudnikom
za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji. Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti
starejša kot 30 dni na dan odpiranja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodnega registra in druge ustrezne evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti –
odločba organa o izpolnjevanju pogojev,
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
– potrdila Ministrstva za pravosodje,
4. potrdilo, da ni v postopku prisilne
poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke – potrdilo DURS,
2. potrdilo, da je ﬁnančno in likvidno sposoben – BON 1, BON 2 ali potrjeno davčno
napoved za preteklo leto za s.p.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva in
naslova kupca,
2. izjava ponudnika, da zagotavlja
okvirne letne količine.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 60%,
– reference ponudnika – 20%,
– ponudnikove ugodnosti – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNB1/2005-2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2004, cena:
14.000 SIT pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko ali
negotovinsko na TRR št. 01375-6030675990.
Pri negotovinskem plačilu je potrebno pri
dvigu predložiti potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2004, do 8.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 24. 12.
2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2004
ob 11. uri, Osnovna šola Franja Goloba Prevalje.
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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.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila znaša 29,000.000 SIT.
Naročnik bo vse kandidate, ki jim bo prizanana sposobnost, vsakih 12 mesecev povabil k oddaji ponudbe. S cenovno naj ugodnejšim bo sklenil pogodbo za obdobje enega
leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Ob-33102/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Miloša Ledineka Črna na
Koroškem, kontaktna oseba: ravnateljica
Jožica Ovnič, Center 142, 2393 Črna na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/823-81-11, faks
02/823-81-76.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNKO1/2005-2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franko osnovna šola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letna
vrednost 12,065.400 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom
le-ta predloži v zavarovanje menico z
menično izjavo v viši 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je najmanj 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v navodilu ponudnikom
za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji. Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti
starejša ko 30 dni na dan odpiranja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodnega registra in druge ustrezne evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti –
odločba organa o izpolnjevanju pogojev,
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
– potrdilo ministrstva za pravosodje,
4. potrdilo, da ni v postopku prisilne
poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:

1. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke – potrdilo DURS,
2. potrdilo, da je ﬁnančno in likvidno sposoben – BON 1, BON 2 ali potrjeno davčno
napoved za preteklo leto za s.p.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva in
naslova kupca,
2. izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane okvirne letne količine.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNKO1/2005-2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 12. 2004,
cena: 10.000 SIT pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko ali
negotovinsko na TRR št. 01216-6030647794.
Pri negotovinskem plačilu je potrebno pri
dvigu dokumentacije predložiti potrdilo o
plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2004, do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 24. 12.
2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2004
ob 14. uri, Osnovna šola Črna na Koroškem.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost naročila je 12,065.400 SIT.
Naročnik bo ponudnike, ki jim bo priznana
usposobljenost, vsakih 12 mesecev povabil
k oddaji ponudbe. S cenovno najugodnejšim
bo sklenil pogodbo za obdobje enega leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Osnovna šola Miloša Ledineka
Črna na Koroškem
Ob-33103/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Miloša Ledineka Črna na
Koroškem, kontaktna oseba: ravnateljica
Jožica Ovnič, Center 142, 2393 Črna na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/823-81-11, faks
02/823-81-76.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNB1/2005-2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franko osnovna šola –
kuhinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 01.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 3,349.400 SIT.
Sklop št.: 02.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: 95.100 SIT.
Sklop št.: 03.
2) Kratek opis: sveža zelenjava in suhe
stročnice.
3) Obseg ali količina: 349.200 SIT.
Sklop št.: 04.
2) Kratek opis: sveže in suho sadje.
3) Obseg ali količina: 876.500 SIT.
Sklop št.: 05.
2) Kratek opis: sadni sokovi in drugi
napitki.
3) Obseg ali količina: 812.100 SIT.
Sklop št.: 06.
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: 4,865.700 SIT.
Sklop št.: 07.
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
3) Obseg ali količina: 451.300 SIT.
Sklop št.: 08.
2) Kratek opis: zamrznjeno in konzervirano sadje.
3) Obseg ali količina: 252.500 SIT.
Sklop št.: 09.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 1,854.300 SIT.
Sklop št.: 10.
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: 1,773.200 SIT.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letna
količina je 14,679.300 SIT.
1. sklop: meso in mesni izdelki: 3,349.400
SIT,
2. sklop: ribe: 95.100 SIT,
3. sklop: sveža zelenjava in suhe stročnice: 349.200 SIT,
4. sklop: sveže in suho sadje: 876.500
SIT,
5. sklop: sadni sokovi in drugi napitki:
812.100 SIT,
6. sklop: kruh in pekovsko pecivo:
4,865.700 SIT,
7. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine:
451.300 SIT,
8. sklop: zamrznjeno in konzervirano
sadje: 252.500 SIT,
9. sklop: mleko in mlečni izdelki:
1,854.300,30 SIT,
10. sklop: ostalo prehrambeno blago:
1,773.200 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom
le-ta predloži v zavarovanje menico z
menično izjavo v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je najmanj 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih spo-
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sobnosti: navedeno v navodilu ponudnikom
za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji. Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti
starejša kot 30 dni na dan odpiranja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodnega registra in druge ustrezne evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti –
odločba organa o izpolnjevanju pogojev,
3. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
– potrdilo ministrstva za pravosodje,
4. potrdilo, da ni v postopku prisilne
poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke – potrdilo DURS,
2. potrdilo, da je ﬁnančno in likvidno sposoben – BON1, BON 2 ali potrjeno davčno
napoved za preteklo leto za s.p.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. seznam potrjenih referenc z navedbo
naziva in naslova kupca,
2. izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane okvirne letne količine.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNB1/2005-2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 12. 2004, cena:
14.400 SIT, valuta: pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko pri
blagajni ali negotovinsko na TRR št.
01216/6030647794. Pri negotovinskem plačilu potrebujete za dvig dokumetacije potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2004, do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 24. 12.
2004.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2004
ob 13. uri, Osnovna šola Črna na Koroškem.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost znaša 14,679.300 SIT. Naročnik bo vse kandidate, ki jim bo priznana
usposobljenost, vsakih 12 mesecev povabil
k oddaji ponudbe. S cenovno naj ugodnejšim bo sklenil pogodbo za obdobje enega
leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Osnovna šola Miloša Ledineka
Črna na Koroškem
Ob-33106/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Tržič, kontaktna oseba: Stane
Grum, Šolska ulica 7, 4290 Tržič, Slovenija,
tel. 04/597-12-51, faks 04/597-12-60, elektronska pošta: Stane.grum@guest.arnes.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, 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
šolske kuhinje: kruh in pekovski izdelki;
meso in mesni izdelki; perutnina; mleko in
mlečni izdelki; sadje in zelenjava; zmrznjene
ribe in ostala hrana; jajca; mlevski izdelki in
testenine; sirupi in sadni sokovi; ostalo
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Tržič,
Šolska ulica 7, 4290 Tržič, Podružnica Lom
pod Storžičem, Lom pod Storžičem 12, Lom,
4290 Tržič in Podružnica Podljubelj, Podljubelj 107, Podljubelj, 4290 Tržič.
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;
perutnina; mleko in mlečni izdelki; sadje in
zelenjava; zmrznjene ribe in ostala hrana;
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 in hkrati
za dobro izvedbo posla.
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.
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 HACCP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. cena – 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:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 3. 1. 2005.
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. 01331-6030685033 pri
Gorenjski banki, d.d. Kranj, s pripisom za
namen: razpisna dokumentacija.
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: do 1. 3. 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: odpiranje
ponudb bo v petek, dne 7. 1. 2005 ob 8. uri;
Osnovna šola Tržič, Šolska ulica 7, 4290
Tržič.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 29. 11. 2004.
Osnovna šola Tržič
Ob-33108/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00,
faks 03/423-37-57, elektronska pošta:
info@sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Celje, kontaktna oseba: Dušanka Pekarovič, Gregorčičeva ulica 7, 3000 Celje,
Slovenija, tel. 03/423-36-81 in faks
03/423-37-57;
elektronska
pošta:
dusanka.pekarovic@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo in naslov, na katerega je treba
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poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Splošna bolnišnica Celje – tajništvo pomočnika, direktorice za ﬁnance, kontaktna
oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-42,
faks 03/423-37-53, elektronska pošta:
milena.vulovic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža slikovno rentgenskega aparata za potrebe Rentgenološkega oddelka
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik mora nuditi 60-dnevni plačilni rok po
primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila,
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben
za izvedbo javnega naročila in da njegovi
transakcijski računi v preteklih šestih mesecih niso bili blokirani.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. izjavo o zagotavljanju kvalitetnih pooblaščenih servisov v RS in dobavi rezervnih
delov v smislu s priloženimi naslednjimi
dokazili (velja za vso ponujeno opremo) in:
– v letu 2004 veljavna pisna pooblastila
proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno
opremo, s katerim pooblaščajo navedene
servise za servisiranje opreme in dobavo
rezervnih delov;
– izjavo z navedbo imen in priimkov
redno zaposlenih serviserjev (vsak naveden pooblaščen servis mora redno zapo-

slovati najmanj enega serviserja), ki so
usposobljeni za vzdrževanje ponujene
opreme;
– certiﬁkate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme
izdane s strani učnega servisnega centra
proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge alinee (za posamezen
aparat mora biti priložen najmanj eden pripadajoč certiﬁkat);
– obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja),
ki dokazujejo redno zaposlitev navedenih
serviserjev v izjavi iz druge alinee v pooblaščenih servisih;
izjavi najmanj dveh odgovornih oseb za
vzdrževanje, ki sta zaposleni v dveh različnih zdravstvenih ustanovah, ki potrjujeta
brezhibno kvaliteto in pravočasnost servisiranja (ki se nanaša na vso ponujeno
opremo) v zadnjih dveh letih in ki velja za
vse osebe, ki so navedene na certiﬁkatih iz
tretje alinee te točke. Naročnik si pridržuje
pravico, da lahko sam preveri reference
glede servisa v smislu te alinee.
2. ostala dokazila kot so določena v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2005.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in
po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 1. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2005.
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
12. uri, Pravna služba Splošne bolnišnice
Celje, Gregorčičeva ulica 7, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 3/2004
Ob-33145/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Nikola Janjić, Tavčarjeva
9,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/366-42-70, faks 01/366-43-00, elektronska pošta: nikola.janjic@sodisce.si, internetni naslov: www.sodisce.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1), II. nadstropje, soba 210 (vložišče).
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: CIF-JR-1/2005.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška strojna oprema:
– osebni računalnik in LCD zaslon – 700
kosov,
– 15˝ LCD zaslon – 260 kosov,
– laserski tiskalnik – 440 kosov,
– laserski tiskalnik (GDI) – 260 kosov,
– prenosni računalnik – 20 kosov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija naročnika v
Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231000-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231300-0.
2) Kratek opis: osebni računalnik in LCD
zaslon.
3) Obseg ali količina: 700 kosov.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231250-4.
2) Kratek opis: 15˝ LCD zaslon.
3) Obseg ali količina: 260 kosov.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233231-9.
2) Kratek opis: laserski tiskalnik.
3) Obseg ali količina: 440 kosov.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233231-9.
2) Kratek opis: Laserski tiskalnik-GDI.
3) Obseg ali količina: 260 kosov.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30213300-8.
2) Kratek opis: prenosni računalnik.
3) Obseg ali količina: 20 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: okvirni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 14. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudb,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za
dobro izvedbo garancijskih obveznosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za
vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku ali ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem oziroma poslovanjem,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,
– da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do partnerjev in naročnika,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka,
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– da naročnik nima dosedanjih slabih
izkušenj pri poslovanju s ponudnikom,
– izkušnje pri podobnih prodajah (v
zadnjih dveh letih pred objavo razpisa sklenjena pogodba za prodajo in vsaj garancijsko vzdrževanje primerljive opreme v podobnem obsegu vsakega ponujenega sklopa
letno),
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben
(pozitivno poslovanje v zadnjem šestmesečju pred oddajo ponudbe, letna realizacija
vsaj 300,000.000 SIT v vsakem izmed preteklih treh poslovnih let, stopnja pokritosti
kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8),
– zagotovljen dostop do rezervnih in
nadomestnih delov,
– ima urejena pogodbena razmerja za
prodajo in servis ponujene opreme (pogodbena podpora proizvajalca, principala ali
zastopnika),
– neprekinjeno posluje na področju prodaje in vzdrževanja ponujene blagovne
znamke najmanj že dve leti pred objavo razpisa,
– izkazuje ustrezno kakovost blagovne
znamke za ponujeno opremo,
– prevzem ponudnikovih obveznosti s
strani proizvajalca, principala ali zastopnika
za ponujeno opremo, kolikor ponudnik, ne
glede na vzrok, ne bo zmožen izvrševati
svojih obveznosti,
– izkazuje kakovost organizacije poslovanja,
– nemoteno zagotavljanje servisne
dejavnosti v odzivnih časih in rokih, kot je
določeno v razpisni dokumentaciji,
– da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi
zmogljivostmi (dva zaposlena za vsak ponujen sklop z ustrezno strokovno in funkcionalno izobrazbo),
– notranji presojevalec za vodenje
sistema kakovosti (zaposlen pri ponudniku
ali zunanji sodelavec na podlagi sklenjene
pogodbe),
– skladnost opreme s tehničnimi speciﬁkacijami, ki so sestavni del razpisne dokumentacije,
– dobavni rok je do 30 delovnih dni po
podpisu pogodbe,
– garancijski rok je 36 mesecev od dneva
podpisa dobavnice,
– na območju Republike Slovenije
morata obstajati vsaj dva pooblaščenca serviserja za zastopanje blagovne znamke
ponujene opreme (ponudnik ne sme biti
edini pooblaščeni ponudnik za izvajanje servisne dejavnosti za ponujeno opremo).
Pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, da se njihove ponudbe ocenjujejo in
dokazila zanje so natančno opredeljeni 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 1. 2005.
Razpisna dokumentacija se lahko dvigne
v tajništvu Centra za informatiko, podstrešje
sodne stavbe, soba 11, s pooblastilom
ponudnikovega zastopnika ali prokurista.
Odkupnine ni. Na voljo je tudi preko interneta na naslovu http://www.sodisce.si.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 27. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 1. 2005
ob 12. uri, Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko, Tavčarjeva 9, Ljubljana, podstrešje sodne stavbe, soba 14.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2004.
Vrhovno sodišče RS
Center za informatiko
Ob-33343/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za
investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58,
elektronska
pošta:
marusa.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nabava in montaža splošne,
medicinske in tehnološke opreme za dokončanje gradnje Psihiatričnega oddelka
Splošne bolnišnice Maribor.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava in montaža splošne, medicinske
in tehnološke opreme za dokončanje
gradnje Psihiatričnega oddelka Splošne
bolnišnice Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
in montaža splošne, medicinske in tehnološke opreme za dokončanje gradnje Psihiatričnega oddelka Splošne bolnišnice Maribor.
Sklopi:
1. sklop: splošna oprema,
2. sklop: oprema bolniških sob,
3. sklop: splošna medicinska oprema,
4. sklop: tehnološka oprema – rehabilitacija,
5. sklop: tehnološka oprema – kuhinja,
6. sklop: informacijski sistemi,
7. sklop: vizualne komunikacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila;
začetek 15. 2. 2005 in/ali konec 15. 6.
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi odstavek, 1., 2. in 3. točka
ZJN-1-UPB 1.
Pod 2. točko mora ponudnik, ki ponuja
medicinske pripomočke, predložiti Potrdilo o
vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov-promet z medicinskimi pripomočki pri Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke.
Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo
moral naročniku v skladu s 45. členom
ZJN-1, pred oddajo javnega naročila, predložiti še nekatera dokazila o izpolnjevanju
sposobnosti po 42. členu ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, prvi
odstavek, 1. točka ZJN-1-UPB 1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja
3 leta, če je ponudnik zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in uspeha za zadnja
3 leta, če ni zavezan k revidiranju;
– poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: 42.a člen, drugi odstavek, 2. točka:
a), g) – ZJN-1-UPB 1.
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: Uradni list RS, št. 122 z dne
12. 11. 2004, Ob-30726/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 1. 2005 do 12.
ure.
Cena: 40.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je
potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 1. 2005 ali 45 dni
od odposlanja obvestila do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 1. 2005
ob 13. uri; Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Ob-33346/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: UL
Naravoslovnotehniška fakulteta, kontaktna
oseba: doc. dr. Primož Mrvar, Aškerčeva 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-04-47,
faks 01/470-45-60, elektronska pošta: primoz.mrvar@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: JN-OMM 2/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
motorizirani raziskovalni metalografski
mikroskop z digitalno kamero, stereoskopom za makro opazovanja in programskim paketom za analizo slik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Lepi pot
11-13.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti z veljavnostjo vsaj tri
mesece po odpiranju ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v več
obrokih, dogovorjenih s pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.2) 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.1.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročnikom: Ur. l. RS, št. 33 z dne
4. 4. 2003, Ob-91366.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena/kakovost – 60 točk,
2. trajanje garancije – 10 točk,
3. rok dobave in plačilni pogoji – 20
točk,
4. odzivni servisni čas in podpora – 10
točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 989/04.
V.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 12. 2004.

Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: podračun pri UJP
št. 01100-6030708186.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 1. 2005 do 13.
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: predstavnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2005
ob 9. uri; Ljubljana, Aškerčeva 12, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 29. 11. 2004.
UL Naravoslovnotehniška fakulteta
Št. 76/04
Ob-33352/04
Ali je javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, tel.
05/30-23-249, faks 05/33-31-163, kontaktna
oseba: Miloš Lozič.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: gasilsko vozilo s teleskopsko reševalno ploščadjo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– tehnična primernost vozila,
– garancija,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/2004: AC-Intercar
d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Aleš Golja, tel. 05/66-31-203.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 115,907.842 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:
13. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ob-10934/04 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 to obvestilo odposlano: 29. 11. 2004.
Gasilska enota Nova Gorica
Ob-33353/04
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih: ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Šmartno, Pungrt 9, 1275
Šmartno pri Litiji, kontaktna oseba: Mari
Medved,
tel.
01/890-01-66,
faks
01/898-77-57,
elektronska
pošta:
os.smartno-litija@guest.arnes.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.
1.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija, kraj dobave ali izvedbe:
OŠ Šmartno, Pungrt 9, 1275 Šmartno pri
Litiji, PŠ Velika Kostrevnica, Velika Kostrevnica 27, 1275 Šmartno pri Litiji, PŠ Štangarske Poljane, Štangarske Poljane 15, 1275
Šmartno pri Litiji, PŠ Primskovo, Gradišče
28, 1276 Primskovo na Dolenjskem.
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
(sklopi) živil v predvidenem letnem obsegu
21,000.000 SIT (z DDV):
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. sveže sadje,
8. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
9. sadni sokovi in sirupi,
10. žita, mlevski izdelki in testenine,
11. zamrznjeni izdelki iz testa,
12. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki,
13. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek dne 1. 1. 2005, konec
dne 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni rok 30 dni od dneva prejema
računa, ostali pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere 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
potrebne za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.2) Merila za oddajo: cena, plačilni roki,
kvaliteta izdelkov, posebne ugodnosti
ponudnika, dosedanje reference. Podrobneje so merila ovrednotena v razpisni
dokumentaciji.
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IV.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do dne
3. 1. 2005 do 12. ure. Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01260-6030660576 Urad UJP, Dunajska 25,
1000 Ljubljana, s pripisom za namen: »razpisna dokumentacija«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do dne 5. 1. 2005 do
8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do dne 31. 1. 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 odpiranja
ponudb: dne 5. 1. 2005 ob 9. uri na sedežu
šole v Šmartnem, Pungrt 9, 1275 Šmartno
pri Litiji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročila nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
Osnovna šola Šmartno pri Litiji
Ob-33361/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba: Vinko Čokl, tel. 03/817-15-06,
Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah,
Slovenija,
tel.
03/817-15-00,
faks
03/817-15-20,
elektronska
pošta:
vinko.cokl@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. možnost oddaje sukcesivne dobave
živil po sklopih živil (možnost oddaje tudi
samo posameznega živila znotraj sklopa za
potrebe šolske kuhinje) in
2. sukcesivna dobava ekstra lahkega
kurilnega olja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Šmarje
pri Jelšah, Vegova 26, 3240 Šmarje pri
Jelšah in podružnične šole:
– Podružnična šola Kristan vrh,
– Podružnična šola Sveti Štefan,
– Podružnična šola Mestinje,
– Podružnična šola Zibika,
– Podružnična šola Šentvid pri Grobelnem,
– Podružnična šola Sladka gora,
vse pa so od centralne šole v Šmarju pri
Jelšah oddaljene od 4 do 12 km.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
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ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
1. orientacijska vrednost naročila za
živila je 38,720.000 SIT,
2. 110.000 litrov ekstra lahkega kurilnega
olja, orientacijska vrednost naročila je
13,000.000 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 3,340.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 11,650.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 690.000
SIT,
4. jajca – 200.000 SIT,
5. olja in izdelki – 600.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 3,840.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 1,400.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 1,800.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
2,800.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 1,400.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki 7,600.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
3,400.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
za sklop živil:
1. cena – 60 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. rabat, ki ga ponuja ponudnik na
ponudbeno ceno – 10 točk,
5. dosedanje izkušnje, reference na
področju predmeta javnega razpisa – 10
točk;
za sklop kurilnega olja:
1. cena – 60 točk,
2. plačilni rok – 20 točk,
3. brezplačen prevoz – 10 točk,
4. odzivni čas – 10 točk.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 12. 2004, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01324-6030683145 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 12. 2004 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Šmarje
pri Jelšah, Vegova 26, 3240 Šmarje pri
Jelšah.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 12. 2004
ob 10. uri; javno odpiranje bo v prostorih
naročnika Osnovne šole Šmarje pri Jelšah,
Vegova 26, 3240 Šmarje pri Jelšah.
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: 25. 11. 2004.
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah

Gradnje
Ob-32908/04
Sprememba
V Uradnem listu RS, št. 124 z dne 19. 11.
2004, Ob-31020/04, je bil objavljen javni
razpis za rušenje pomožnega objekta in
izgradnjo celotnega novega objekta za NMR
spektrometer.
Spremeni se točka III.1.2) Glavni pogoji
ﬁnanciranja in plačila, ki se glasi:
»Plačilo po mesečnih situacijah, v 30
dneh po potrditvi situacije s strani nadzora
naročnika, in sicer maksimalno do 60%
pogodbenega zneska, ostalih 40% pogodbenega zneska bo naročnik plačal po pridobitvi uporabnega dovoljenja, in sicer v 30
dneh od dneva izstavitve računa, ki ga izvajalec izstavi po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Predplačil ni.«
Ta sprememba je že vnesena v razpisno
dokumentacijo.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-32888/04
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, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Cvetka Erzin, Dalmatinova 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina
Ljubljana,
Dalmatinova
1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-03,
faks 01/306-44-07.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 03/321600/20-0
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova fasade in strehe na objektu Rimska cesta 23.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Rimska cesta
23.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
fasade in strehe na objektu Rimska cesta 23
v Ljubljani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni (od oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT,
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
1. za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
2. za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: obvezna dokazila za izpolnjevanje
pogojev iz 42. člena Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetja ali
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Ponudnik mora tudi priložiti:
– originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku, oziroma, da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
– originalno potrdilo Davčnega urada
RS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben: ponud-

nik mora izkazovati pozitivno poslovanje v
zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in
v preteklih šestih mesecih do vštevši datuma
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca nima
blokiran žiro račun.
Dokazila:
Za pravne osebe: originalni obrazec
BON 1, BON 2 in izjava, da je v zadnjem
tromesečju posloval uspešno in ima poravnane vse svoje zapadle obveznosti. Ponudniki, ki so zavezani k revizijskemu pregledu,
morajo predložiti letno revizijsko poročilo.
Za ﬁzične osebe: originalno potrdilo
banke, pri kateri ima ponudnik odprt transakcijski račun, o povprečnem mesečnem
stanju sredstev na računu za obdobje
zadnjih šestih mesecev pred oddajo
ponudbe in izjavo, da je v zadnjem tromesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle obveznosti, napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava o dolžini garancijskega
roka:
– tabele:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. tabela struktura cene,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili,
4. tabela kadrov, ki bodo dela izvajali,
5. seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 85%,
2. potrjene strokovne reference 15%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 12. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Naročnik prejme razpisno dokumentacijo
na podlagi potrdila o plačilu: na transakcijski
račun št. 01261-0100000114, z oznako
MOL-izvrševanje proračuna, sklic na št.
121-20000-04,
s
pripisom
JR
04/321600/20-0.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 12. 2004 do
12.45.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do vključno 27. 4. 2005 ali 120 dni
od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 12. 2004
ob 13. uri, Mestna občina Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-1/04
Ob-33071/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Aljoša Brus, univ. dipl. inž.
grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/723-53-23, faks 01/723-55-26,
elektronska
pošta:
aljosa.brus@ddceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
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: 2004/00536.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Blagovica–Šentjakob; obnova vodovoda Lukovica–Prevoje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Blagovica–Šentjakob.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
ponudbenih del: gradnja obnova vodovoda
Lukovica–Prevoje, ki obsega:
– gradbeni del,
– vodovodni material,
– hišni priključki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,950.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. in kredita EIB.
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 zahteva-
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nih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilančne izkaze oziroma izpiske iz bilanc
stanja za zadnja 3 leta.
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,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za
izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
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 4. 1. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: 4. 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: 26. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1247/04
Ob-33136/04
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 strojništvo,
kontaktna oseba: Mitja Tomažin, Aškerčeva
6,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/477-11-35, faks 01/251-85-67, elektronska pošta: mitja.tomazin@fs.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: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
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strojništvo, soba VP 2, kontaktna oseba:
Janez Nose, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/477-11-35, faks 01/251-85-67,
elektronska pošta: mitja.tomazin@fs.uni-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, vložišče
– soba 105, kontaktna oseba: Olga Bida,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-11-35, faks 01/251-85-67, elektronska pošta: mitja.tomazin@fs.uni-lj.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR št. 3/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava oken na severni fasadi objekta
naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razpisujejo se gradbena dela – zamenjava oken
na severni fasadi objekta Fakultete za strojništvo v Ljubljani z oznako JR – 3/2004.
Natančnejši obseg razpisanih gradbenih del
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija ponudbe mora biti veljavna
do 12. 2. 2005 predviden začetek del je
15. 1. 2005 in končanje del 12. 2. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predviden začetek 15. 1. 2005
in/ali konec 12. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 1.
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni od izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije – izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
1. cena – 90%,
2. reference – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 12. 2004 do 9.
ure.

Cena 10.000 SIT in 20% DDV.
Pogoji in način plačila: zainteresirani
ponudniki nakažejo navedeni znesek na
TRR naročnika št. 01100-6030707507.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2004 do 9. ure
na naslov naročnika, UL, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005 ter za časa trajanja
pogodbe.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: lastniki ali pooblaščene
osebe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2004
ob 13. uri; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo – sejna soba (115, 1. nadstropje),
Aškerčeva 6, 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: 26. 11. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo

Storitve
Ob-32740/04
Popravek
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: Klemen Šket, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
+386/1/478-18-26,
faks
+386/1/478-18-78, elektronska pošta: Klemen.sket@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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 6.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 56/04 VV; številka zadeve 363-33/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem s postopnim odkupom – ﬁnančni
leasing
neopremljenih,
ﬁnaliziranih
poslovnih prostorov za potrebe Davčne
uprave RS, Davčnega urada Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 6.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 12. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 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: 10. 12. 2004 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 12. 2004
ob 9.30; Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Št. 404-01-118/2004

Ob-32857/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za Finančni
najem s postopnim odkupom – leasing
objekta »Športna dvorana pri Gimnaziji
Jurija Vege Idrija«, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 107 z dne 1. 10. 2004,
Ob-26058/04 in EU št. 2004/S 191-162197
z dne 29. 9. 2004, se spremenijo točke tako,
da se sedaj glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 14. 1. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 14. 1.
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 odpiranja:
18. 1. 2005 ob 12. uri; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Služba za investicije,
Kotnikova 38, sejna soba – 3. nadstropje,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-01-121/2004

Ob-32858/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za Finančni
najem s postopnim odkupom – leasing
objekta »II. Gimnazije v Mariboru – 1. faza
(novogradnja naravoslovnega in športnega
trakta z ostalimi pripadajočimi deli)«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 107 z dne
1. 10. 2004, Ob-26053/04 in EU št. 2004/S
190-162122 z dne 29. 9. 2004, se spremenijo točke tako, da se sedaj glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 14. 1. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 14. 1.
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 odpiranja:
17. 1. 2005 ob 12. uri; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Služba za investicije,
Kotnikova 38, sejna soba – 3. nadstropje,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

z dne 30. 9. 2004, se spremenijo točke tako,
da se sedaj glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 14. 1. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 14. 1.
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 odpiranja:
18. 1. 2005 ob 10. uri; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Služba za investicije,
Kotnikova 38, sejna soba – 3. nadstropje,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 404-01-117/2004
Ob-32860/04
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za Finančni
najem s postopnim odkupom – leasing
objekta »Športna dvorana Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole v Ljubljani«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
107 z dne 1. 10. 2004, Ob-26058/04 in EU
št. 2004/S 191-162199 z dne 29. 9. 2004, se
spremenijo točke tako, da se sedaj glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 14. 1. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 14. 1.
2005 do 12. ure; Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Služba za investicije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana – vložišče.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja:
19. 1. 2005 ob 12. uri; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Služba za investicije,
Kotnikova 38, sejna soba – 3. nadstropje,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Ob-32859/04

Št. 404-01-120/2004
Ob-32861/04
Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila
storitve po odprtem postopku za Finančni
najem s postopnim odkupom – leasing
objekta »Ekonomska šola Murska Sobota«,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 107 z
dne 1. 10. 2004, Ob-26056/04 in EU št.
2004/S 191-162956 z dne 30. 9. 2004, se
spremenijo točke tako, da se sedaj glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 14. 1. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 14. 1.
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 odpiranja:
17. 1. 2005 ob 10. uri; Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Služba za investicije,
Kotnikova 38, sejna soba – 3. nadstropje,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za Finančni
najem s postopnim odkupom – leasing
objekta »Športne dvorane Gimnazije in
Srednje šole ter za potrebe javnega programa šport v Kočevju«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 107 z dne 1. 10. 2004,
Ob-26058/04 in EU št. 2004/S 191-162963

Ob-32697/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-062/2004-1L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje WAN opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Maribor,
Koper.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.70.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje WAN opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa za mesečni pavšal.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 062/2004.
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
062/2004.
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 062/2004.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-062/2004-1LODP/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2004.
Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljna preko interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki bo
na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je
brezplačna. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 062/2004-1L-ODP/S) in z
navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 12. 2004 do
10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2004
ob 11. uri, mala sejna soba 4A, RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 260-13/04-3
Ob-32698/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Robert Bizjak Ovidoni, dipl. inž., spec.
managementa (05/330-14-50); za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon.
(05/330-15-60); za pravna vprašanja: Katjuša
Bizjak,
univ.
dipl.
pravnica
(05/330-15-80), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica “Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave,
Pravna služba – Skupina za javna naročila,
Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija, tel. 05/330-15-80, 15-82,
faks 05/330-15-54, internetni naslov:
www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova
Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”generalno popravilo
dveh dvigal za prevoz oseb” (št.:
260-13/04).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je generalno
popravilo dveh osebnih dvigal SchindlerDaka, montiranih v dvigalnem stolpu na
lokaciji glavne stavbe bolnišnice.
Na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz
zapisnika o preizkusu dvigal, št.:
CTP-851/2004-C in D, zadeva: 600-6/99-14,
ki ga je pripravil IVD Maribor, ugotavlja
naročnik potrebo po generalni obnovi dveh
osebnih dvigal, znamke Schindler-Daka, ki
se nahajajo v dvigalnem stolpu v glavni
stavbi bolnišnice. Potrebno je generalno
obnoviti ali zamenjati vse vitalne dele dvigal,
s čimer naročnik želi zagotoviti delovanje
dvigal najmanj za naslednjih petnajst let.
Generalno popravilo zajema predvsem:
– pogone dvigal, naprave za krmiljenje in
nadzor delovanja dvigal, kabinska vrata, vse
pripadajoče instalacije v jaških in v strojnici
dvigal, telefonske naprave za klic v sili in
zaščito dvigal, ki je predpisana z zakoni in
drugimi predpisi.
Sestavni del predmeta javnega naročila
je tudi obvezni tehnični pregled dvigal,
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garancija za izvedena dela za obdobje dveh
let in vzdrževanje dvigal za obdobje dveh
let.
Garancija za izvedena dela zajema
odpravo napak v zvezi z izvedenimi deli in
vgrajenimi materiali, ki so predmet javnega
naročila “generalno popravilo dveh dvigal za
prevoz oseb” ter splošne garancijske
pogoje.
Vzdrževalna dela zajemajo vzdrževanje,
ki ga mora izbrani izvajalec opravljati
skladno s Pravilnikom o varnosti dvigal
(Ur. l. RS, št. 97/03) kakor tudi vsa vzdrževalna dela, ki so potrebna za brezhibno
delovanje dvigal.
Ponudnik mora ponuditi razpisano najmanj v obsegu in kakovosti, skladno s popisom del za generalno popravilo dveh dvigal
za prevoz oseb, upoštevajoč bistvene
zahteve naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
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: 60 dni od podpisa pogodbe (od
oddaje naročila).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja;
Bančna garancija za resnost ponudbe;
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%, ki
jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni
ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti;
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od okvirne pogodbene
vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami iz
razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani izvajalca;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj za
veljavnost pogodbe. Bančna garancija za
dobro izvedbo posla mora veljati do
zaključka izvedbe predmeta javnega naročila.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku;
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu,
bo moral ob primopredaji naročniku izročiti
bančno garancijo za odpravo napak in
pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 5%

pogodbene vrednosti, z veljavnostjo za obdobje dveh let plus en dan ter garancijske liste
za A-teste vgrajenih materialov. Brez izročitve garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi in brez izročitve
garancijskih listov za A-teste vgrajenih materialov primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Ponudnik mora v ponudbi izrecno navesti, da pristaja na naslednje plačilne pogoje,
pri čemer lahko ponudi tudi za naročnika
ugodnejše:
– 30% ponudbene vrednosti celotne
ponudbe – v osmih dneh po zagonu in primopredaji I. dvigala,
– 30% ponudbene vrednosti celotne
ponudbe – v osmih dneh po zagonu in primopredaji II. dvigala,
– 40% ponudbene vrednosti celotne
ponudbe – v osmih dneh po končni primopredaji predmeta JN in
pridobitvi pozitivnega mnenja s strani
IVD.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti in
sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra, –
priloga 1) mora biti razvidna registracija za
razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje za razpisano dejavnost (dovoljenje – priloga 2), če ga ponudnik potrebuje za opravljanje dejavnosti. Če ponudnik ne bo
predložil dovoljenja bo naročnik štel, da ga
glede na veljavno zakonodajo in način
opravljanja dejavnosti ne potrebuje.
3. Iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
-priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih
petih letih pred pričetkom tega javnega
naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem.
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih 2000
do vključno 2004, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s
področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno iz obrazca prijava).
5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je
ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja podkupovanja oziroma ni bil
obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz
potrdil Ministrstva za pravosodje ter lastne
izjave – prilogi 4 in 5).
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6. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih
pogojev (razvidno iz predloženih lastnih
izjav - priloge 6, 7, 8)
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
1. Ponudnik ima vsaj tri potrjene reference, s katerimi izkazuje opravljena dela
vsaj pri treh drugih naročnikih v zadnjih treh
letih (kar je razvidno iz obrazca prijava-reference).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list
DURS); ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga št. 2), če ga ponudnik glede na
veljavno zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopno v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence za
pravne osebe – oziroma za ﬁzične, če je
ponudnik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z
naslednjo vsebino: (priloga št. 5) »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z našim poslovanjem in nam
ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v
kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
bo izvedel razpisano storitev in izvedel
zagon sistema “v živo” v 60 dneh po podpisu
pogodbe (priloga št. 6) »Pod kazensko in
materialno odgovornostjo izjavljamo, da
bomo izvedli razpisano storitev in izvedeli
zagon sistema “v živo” v 60 dneh po podpisu
pogodbe.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
bo izvedel razpisano storitev in izvedel
zagon sistema “v živo” v 60 dneh po podpisu
pogodbe in uvedbe v delo (priloga št. 6)
»Pod kazensko in materialno odgovornostjo

izjavljamo, da bomo izvedli razpisano storitev in izvedeli zagon sistema “v živo” v 60
dneh po podpisu pogodbe in uvedbe v
delo.«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga
št. 8), če ponudnik nastopa s partnerji ali
podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali podizvajalci, potem mu te priloge ni
potrebno predložiti.
Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik
velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji ponudnik mora predložiti dokazila v
skladu z Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil, in o
načinu preveritve teh listin (Uradni list RS,
št. 13 z dne 28. 2. 2001). Če ni drugače
določeno, zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 1. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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 zaključka izvedbe javnega
naročila (3 mesece od podpisa pogodbe).
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom
za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne
potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so
registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2005 ob
12.15, v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ob-32739/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Pod gradom, kontaktna oseba: Branka
Strah, Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/241-26-00,
faks
01/241-26-10, elektronska pošta: vrtec-podgradom@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: Vrtec Pod gradom, kontaktna
oseba: Anica Jereb, Praprotnikova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-26-00,
faks 01/241-26-10, elektronska pošta: vrtecpod-gradom@guest.arnes.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec Pod
gradom, kontaktna oseba: Anica Jereb, Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-26-00, faks 01/241-26-10,
elektronska pošta: Vrtec-pod-gradom@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
redno čiščenje prostorov vrtca in
občasno dela v razdelnih kuhinjah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Pod gradom, Praprotnikova ulica 2, Ulica na grad 2a, Janežičeva 13, Strossmayerjeva 3, Poljanska 21
in Zemljemerska 9, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: redno čiščenje prostorov
enote Poljane (Strossmayerjeva 3, Poljanska 21 in Zemljemerska 9), ter občasna dela
v razdelilnih kuhinjah Poljanska 21 in Zemljemerska 9.
3) Obseg ali količina: v skupni izmeri
1360 m2 notranje čistilne površine in 115 m2
teras.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: redno čiščenje prostorov
enote Prule (Praprotnikova 2, Ulica na grad
2a in Janežičeva 13), ter občasna dela v
razdelilni kuhinji Ulica na grad 2a.
3) Obseg ali količina: v skupni izmeri
1656 m2 notranje čistilne površine in 146 m2
teras in balkonov.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 1. 2. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: redno
čiščenje prostorov vrtca pod gradom ter
občasna dela v razdelilnih kuhinjah:
I. redno čiščenje (Strossmayerjeva 3,
Poljanska 21 in Zemljemerska 9) v skupni
izmeri 1360 m2 notranje čistilne površine ter
115 m2 teras ter občasna dela v razdelilnih
kuhinjah Poljanska 21 in Zemljemerska 9;
II. redno čiščenje (Praprotnikova ulica 2,
Ulica na grad 2a in Janežičeva 13) v skupni
izmeri 1656 m2 notranje čistilne površine ter
146 m2 teras in balkonov ter občasna dela v
razdelilni kuhinji Ulica na grad 2a.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 2. 2005 in/ali konec 31. 1. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se ﬁnancira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobo 36 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:
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– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop ter da ponudba zajema vse storitve v posameznem sklopu;
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben;
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ponudnik ni predložil zavajajočih
podatkov o izpolnjevanju pogojev;
– da so ponudbene cene ﬁksne najmanj
dvanajst mesecev od datuma sklenitve
pogodbe;
– da je plačilni rok naveden v ponudbi
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa;
– da predloži vsa zahtevana dokazila za
pravilnost ponudbe;
– da izstavlja zbirne račune enkrat
mesečno, najkasneje do 10. dne v mesecu
za pretekli mesec.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
opravljanje javnega naročila;
– dokazilo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z
zakonom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila;
– izjave ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom;
– potrdilo o plačilni sposobnosti oziroma
solventnosti izdano s strani poslovne banke
za gospodarske družbe oziroma napoved za
odmero davka za samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– navedba tehnične opreme in izjava
ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
– seznam najvažnejših storitev s področja predmeta javnega naročila v zadnjih treh
letih z najmanj tremi priporočili (oziroma
enim priporočilom za občasna dela v razdelilnih kuhinjah);
– izjava o kakovosti storitev;
– opis tehnologije dela;
– izjava – navedba ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in nadzor kakovosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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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 rednih storitev čiščenja,
2. cena del v razdelilni kuhinji,
3. reference,
4. certiﬁkati ISO 14000 in 90017.
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 4. 1. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun ERZ
naročnika 01261-6000000379, sklic na številko 760015.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno, prisotni so lahko vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2005
ob 9. uri; Vrtec Pod gradom, Praprotnikova
ulica 2, Ljubljana, pedagoška soba.
VI.4) Dodatne informacije: za ogled stavb
se je možno dogovoriti s kontaktno osebo
naročnika skladno z navodili iz razpisne
dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Vrtec Pod gradom
Ob-32886/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Prule, kontaktna oseba:
Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Prule
13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/251-84-68, faks 01/425-60-26.
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 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje rednih šolskih prevozov za
potrebe Osnovne šole Prule v obdobju
od 2005 do 2007.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šolski okoliš Osnovne
šole Prule.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga IA – storitve, številka kategorije 2: storitve kopenskega prevoza.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje rednih šolskih prevozov za potrebe
Osnovne šole Prule za obdobje od 2005 do
2007. Prevozi se izvajajo samo na območju
šolskega okoliša OŠ Prule. Šolski okoliš
(postajališča in urnik) je naveden v razpisni
dokumentaciji. Vsak dan se opravita dve
vožnji v šolo in dve vožnji iz šole. Vsak dan
se na vsaki od voženj vozi ca. 50 otrok. Ocenjena vrednost naročila znaša za celotno
obdobje oddaje naročila ca. 32 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 1. 2005, konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 300.000 SIT, veljavna do 28. februarja
2005. Kolikor vrednost ponudbe ne presega
30 mio SIT bančna garancija ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa, v
roku najmanj 30 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 skupini
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: poleg splošnih pogojev po 42. in
42.a členu Zakona o javnih naročilih, morajo
ponudniki izpolnjevati pogoje v skladu z
Zakonom o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu in Pravilnikom o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in
vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine
otrok.
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 (licenco za opravljanje prevoza potnikov v cestnem prometu),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– da zoper ponudnika ni začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
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– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu z veljavnimi predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja za leto 2004 in
potrdilo poslovne banke,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da zagotavlja redne dnevne prevoze
šolskih otrok v šolo in nazaj domov, in sicer
vsak dan dve vožnji v šolo in dve vožnji iz
šole,
– da zagotavlja za prevoz šolskih otrok
vozni park v skladu z veljavnimi predpisi,
– da lahko zagotovi stalnega voznika,
– da ima zaposlene voznike, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz otrok v cestnem prometu,
– da ima reference s področja prevozov
šolskih otrok,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o cestnem prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s
katerimi se vozijo skupine otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu.
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,
– stalni popust,
– reference,
– plačilni rok,
– dodatne ugodnosti.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35-2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 12. 2004,
cena: 6.000 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 35-2004, po modelu 00, je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 12. 2004, do 11.
ure, kolikor 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 28. 2. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastili.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 12. 2005
ob 13. uri, Osnovna šola Prule, Prule 13,
1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2004.
Osnovna šola Prule
Št. 02/2004
Ob-32907/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: SPL
d.d., kontaktni osebi: Franc Props in Tatjana
Kastelic, Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386/1/473-68-00,
+386/1/473-68-27, faks +386/1/231-11-39,
elektronska pošta: spl@spl.si, internetni
naslov: www.spl.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila storitev:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje investicijsko vzdrževalnih del,
del tekočega vzdrževanja in del potrebnih za zagotavljanje nemotenega obratovanja na objektih, s katerimi upravlja SPL
d.d.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na različnih lokacijah po
Sloveniji.
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: razvidno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od roka oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik mora biti ﬁnančno in
poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih
postopkov
ustavljen
s
pravnomočno sodno odločbo, oziroma
ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države;
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6. ponudnik mora izkazati dobro opravljano istovrstno storitev v zadnjih petih letih
pred oddajo ponudbe;
7. ponudnik mora imeti zavarovano
odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
8. ponudnik mora podpisati in žigosati
izjavo, da je seznanjen z vsebino razpisne
dokumentacije;
9. ponudnik mora navesti podatke o
izobrazbeni strukturi zaposlenih pri ponudniku, ki bodo izvajali predmetno naročilo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija potrdila;
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003,
izdana s strani Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
ﬁzične osebe: samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2003,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
vključno z bilanco stanja za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. seznam opravljenih storitev v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila;
2. fotokopija veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila;
3. ponudnik mora predložiti podpisano in
žigosano izjavo, da je seznanjen z vsebino
razpisne dokumentacije;
4. ponudnik predložiti seznam podizvajalcev oziroma strokovnjakov (ﬁrma oziroma
naziv, naslov, vrsta del, ki jih bo podizvajalec
izvajal) in strokovne življenjepise.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 31. 12. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Naročnik prejme razpisno dokumentacijo
na podlagi potrdila o plačilu: na transakcijski
račun 0 5100-8010122912, z oznako razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 12. 2004 do 9.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora veljati 90 dni od
roka za oddajo ponudbe; do 31. 3. 2004.
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: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 26. 11. 2004.
SPL d.d.
Ob-32930/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
kontaktna oseba: dr. Metka Gorišek, mag.
Andrej Kryžanowski, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-87-400,
faks 01/47-87-422, elektronska pošta:
andrej.kryzanowski@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, kontaktna oseba: Metka Gorišek,
tel. 01/309-42-20, mag. Andrej Kryžanowski,
tel. 01/309-42-24, Einspielerjeva 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/309-42-20, faks
01/309-42-30,
elektronska
pošta:
andrej.kryzanowski@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, kontaktna oseba: Mani Šefran, vložišče, II. nadstropje, Dunajska 48, 1000
Ljubljana,
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-73-20, faks 01/478-74-22.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za okolje, prostor in energijo, kontaktna
oseba: Mani Šefran, vložišče, II. nadstropje,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Ljubljana, Slovenija,
tel.
01/478-73-20,
faks
01/47-87-422.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Opis: izdelava projektno investicijske dokumentacije za pridobitev dovoljenj
za gradnjo, skladno z veljavno zakonodajo
Republike Slovenije: (1) investicijska dokumentacija, (2) projektna dokumentacija, (3)
poročilo o vplivih na okolje, (4) vloga za
ﬁnanciranje iz kohezijskih skladov, (5) strokovni elaborati za investicijski projekt: »Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega
območja«.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
Kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-3/2004 – (6).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektno investicijske dokumentacije za pridobitev dovoljenj za
gradnjo, skladno z veljavno zakonodajo
Republike Slovenije: (1) investicijska
dokumentacija, (2) projektna dokumentacija, (3) poročilo o vplivih na okolje, (4)
vloga za ﬁnanciranje iz kohezijskih skladov, (5) strokovni elaborati za investicijski projekt: »Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in
zalednega kraškega območja«.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.22.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ključni
dokumenti: 1) priprava izhodišč za projektiranje, 2) priprava projektne organiziranosti,
3) idejna zasnova – obdelava variantnih
rešitev, 4) dokument identiﬁkacije investicijskega projekta, 5) poročilo o vplivih na okolje, 6) predinvesticijska zasnova, 7) idejni
projekt, 8) investicijski program, 9) analiza
stroškov in koristi, 10) vloga za kohezijski
sklad, 11) projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok do 20. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji
predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 20 mio SIT z veljavnostjo
do 25. 5. 2005 in izjavo banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran in bo sklenjena
pogodba, izdala garancijo 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 ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo.
Ponudbena cena je ﬁksna, avansi niso
možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci
oziroma zunanjimi strokovnimi sodelavci. V
primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov, samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu, priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. da je poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno naročilo, kar
pomeni, da:
– nima blokiranega transakcijskega
računa v zadnjih šestih mesecih,
– nima izkazane izgube iz poslovanja v
zadnjih 2 letih,
– je ponudnikov bruto prihodek v preteklem obračunskem obdobju minimalno
1,5 milijarde SIT (v primeru skupne ponudbe
bo naročnik višino bruto prihodka upošteval
kumulativno),
5. da je predložil v razpisni dokumentaciji
zahtevane inštrumente ﬁnančnega zavarovanja,
6. da ponujeno trajanje razpisanih del
(izvajanje naloge oziroma rok dokončanja
del) ni daljše od razpisanega,

7. da opcija (veljavnost) ponudbe ni
krajša od 120 dni od datuma odpiranja
ponudb.
Izbrani najugodnejši ponudnik bo moral
pred podpisom pogodbe predložiti še:
– 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 sklenitvijo pogodbe,
– poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– potrdilo, da ni proti njemu uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek,
– katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
– da v preteklih treh letih pred začetkom
naročila njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
8. ponudnik mora zagotoviti stalnega
odgovornega vodjo projektne skupine, ki je
pri ponudniku v rednem delovnem razmerju
ter bo naročniku stalno na razpolago.
Naročnik ne bo naknadno dovoljeval menjave odgovornega vodje projekta, razen v
primeru višje sile,
9. ponudnik mora zagotoviti minimalno
kadrovsko zasedbo s sledečo izobrazbo po
področjih:
– odgovorni nosilec naloge – univ. dipl.
inž. grad. – hidrotehnična smer,
– specialist za področje vodo-oskrbe –
univ. dipl. inž. grad. - hidrotehnična smer,
– specialist za tehnologije obdelave pitne
vode – univ. dipl. inž. grad. - zdravstvena
hidrotehnika ali univ. dipl. kemijski tehnolog,
– specialist za področje vodovodnih sistemov – univ. dipl. inž. gradb. ali univ. dipl.
inž. stroj.,
– specialist
za
področje
vodnih
zadrževalnikov – univ. dipl. inž. grad.,
– specialist za področje varstva okolja –
univ. izobrazba tehnične ali naravoslovne
smeri,
– specialist za področje priprave investicije – univ. dipl. ek.,
10. odgovorni nosilec naloge mora imeti
reference za vodenje, kot odgovorni nosilec
vsaj treh projektov oskrbe prebivalstva s
pitno vodo ali projektov okoljske komunalne
infrastrukture, do faze IDP, na osnovi katerih
so bila odobrena sredstva soﬁnanciranja
EU-ISPA ali kohezijskega sklada – vrednost
posameznega projekta, ki ne sme biti
starejši od 6 let, mora biti nad 1,0 milijardo
SIT,
11. specialist za področje vodo-oskrbe
mora imeti reference odgovornega projektanta, v procesu izdelave projektne dokumentacije za vsaj tri projekte do faze PGD,
za področja izdelave: konceptov izrabe vodnih virov, vključno z zajetjem vode, predelavo vode, transportom in zadrževalnimi
objekti ter podlag za zaščito vodnih virov štejejo reference, ki so bile izvedene v obdobju zadnjih 10 let,
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12. specialist za tehnologije obdelave
pitne vode mora imeti reference odgovornega projektanta v procesu izdelave projektne dokumentacije za vsaj tri projekte do
faze PGD, za področje projektiranja: tehnologij čistilnih naprav za pripravo pitne vode
iz površinskih virov, vključno s pripravo
modelov kakovosti površinskih voda za potrebe oskrbe prebivalstva s pitno vodo –
štejejo reference, ki so bile izvedene v obdobju zadnjih 10 let,
13. specialist za področje vodovodnih
sistemov mora imeti reference odgovornega
projektanta v procesu izdelave projektne
dokumentacije za vsaj tri projekte do faze
PGD, za področje projektiranja: regionalnih
sistemov oskrbe prebivalstva s pitno vodo,
vključno z vsemi potrebnimi objekti na trasi
cevovoda in hidromehansko opremo –
štejejo reference, ki so bile izvedene obdobju zadnjih 10 let,
14. specialist za področje vodnih
zadrževalnikov mora imeti reference odgovornega projektanta, v procesu izdelave
projektne dokumentacije za vsaj tri projekte
do faze PGD, za področje projektiranja: vodnih zadrževalnikov (akumulacija nad
1 milijon m3 oziroma višine pregrade nad
15 m), vključno z vsemi potrebnimi objekti
na pregradi in hidromehansko opremo –
štejejo reference, ki so bile izvedene v obdobju zadnjih 15 let,
15. specialist za področje varstva okolja
mora imeti reference s področja vodenja
izvedbe poročila o vplivih na okolje za vsaj
tri projekte vodne ali okoljske komunalne
infrastrukture – štejejo reference, ki so bile
izvedene v obdobju zadnjih 10 let,
16. specialist za področje priprave
investicije mora imeti reference s področja
vodenja priprave in izvedbe investicijske
dokumentacije vsaj treh projektov, za katere
so bila odobrena sredstva soﬁnanciranja EU
– ISPA ali Kohezijski sklad,
17. vodja projektne skupine in specialisti
za posamezna področja morajo izkazati najmanj tri reference, strogo vezane na strokovno področje, ki ga na projektu pokrivajo
in sicer za projekte, ki so že izvedeni in to za
projektno fazo pripravo projektne dokumentacije PGD (IDP pri odgovornem nosilcu
naloge) in imeti delovne izkušnje, izključno
za področje, ki ga strokovno pokrivajo na
projektu,
18. ponudnik mora izpolnjevati pogoje,
povezane z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Odgovorni vodja projekta in člani projektne skupine tehnične stroke morajo imeti
pri pristojni poklicni zbornici opravljen strokovni izpit po Zakonu o graditvi objektov
(ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02). Ponudnik
mora zagotoviti zahtevano minimalno kadrovsko zasedbo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-24859/04 z dne 24. 9.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. kadrovska zasedba projektne skupine,

2. reference članov projektne skupine,
3. ponudbena cena razpisanih storitev.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-3/2004-(6).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od 9.
do 15. ure, v petek do 14.30 na Ministrstvu
za okolje, prostor in energijo, Ljubljana,
Dunajska 48, Mani Šefran, vložišče v II.
nadstropju, do 24. 1. 2005.
Cena: 100.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun
01100-6300109972, sklic na številko 18
25119 7141998 – 23410004 z navedbo
„plačilo razpisne dokumentacije za izdelavo
projektno investicijske dokumentacije za
»Oskrbo s pitno vodo slov. Istre“.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 24. 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:
do 25. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 1. 2005
ob 12. uri, Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna
soba št. 220A v II. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna
dokumentacija ni na voljo v elektronski
obliki.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano 26. 11. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Ob-32936/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Damjan Kos, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/307-73-74, faks 01/231-21-82, elektronska pošta: damjan.kos@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 15.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 0309-5/10-04-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira izvajalca tiskarsko graﬁčnih storitev in tiskanja informativnih in izobraževalnih periodičnih ter neperiodičnih gradiv Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika –
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana in/ali sedež
izvajalcu najbližje distribucijske enote Pošte
Slovenije skladno z vsakokratnim naročnikovim razdelilnikom gradiv.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 12. 2004 in konec 5. 1.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,250.000 SIT, ki mora veljati najmanj do 30. 7. 2005,
2. izjavo banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% končne skupne
vrednosti ponudbe ponudnika, veljavno do
1. 5. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za dejavnost, katere predmet je
javno naročilo,
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, 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 je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež oziroma je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
5. da je ponudnik ekonomsko, tehnično
in kadrovsko sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem organu za dejavnost, katere
predmet je javno naročilo:
– če je ponudnik pravna oseba predloži
redni izpisek iz sodnega registra pristojnega
sodišča;
– če je ponudnik samostojni podjetnik
predloži potrdilo pristojnega davčnega
organa (t.i. priglasitveni list);
b) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, ki dokazuje, 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;
c) izpisek 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, 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;
d) potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
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ima sedež oziroma da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
e) potrdilo o ekonomski sposobnosti
ponudnika:
– ponudnik pravna oseba predloži obrazec BON-1/P in obrazec BON-2, izpolnjena
in potrjena s strani Agencije za javnopravne
evidence in storitve (AJPES);
– ponudnik samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP, izpolnjen in potrjen s
strani AJPES, ter potrdilo poslovne banke o
stanju na transakcijskem računu, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
do dneva sestave dokumenta ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga z
ustrezno opremo, da ima proste tehnične
zmogljivosti za izvedbo naročila ter da ima
zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. rok zaključka del in dobave,
3. plačilni rok,
4. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 0309-5/10-04-S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2005.
Cena: brezplačno.
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: do 30. 7. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki morajo pred začetkom javnega odpiranja
ponudb naročniku izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2005 ob
12. uri, sedež naročnika, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana.
VI.4) Dodatne informacije: na podlagi
izvedenega razpisa bo naročnik z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje
dveh let. Pogodba bo začela veljati 20. 3.
2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-33070/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, kontaktna oseba:
Milena Čeko Pungartnik, Trg celjskih knezov
9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-57-48,
03/426-57-68, faks 03/426-57-49, elektronska pošta: milena.ceko.pungartnik@celje.si,
internetni naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-003/2004-S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava razvojno-programskega načrta
turističnega območja Šmartinskega
jezera z zaledjem (strokovne podlage za
strategijo prostorskega razvoja tega dela
občine).
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: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudbena cena ﬁksna, račun plačljiv v 60 dneh
od prejema dokumenta, ki je podlaga za
izplačilo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora že v času predložitve svoje ponudbe izpolnjevati pogoje za
priznanje sposobnosti, ki jih opredeljuje 42.
člen Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00 in 2/04) ter so podrobneje
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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 11. ure,
MOC, Oddelek za ﬁnance in gospodarstvo
– tajništvo, Trg celjskih knezov 9, Celje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost

ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se morajo izkazati s pooblastilom in
ostali.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2005
ob 12. uri, MOC, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27,
Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: s ponudniki
bo organiziran sestanek.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2004.
Mestna občina Celje
Št. 110-1/04
Ob-33074/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Franci Šoba, univ. dipl.
inž. tehnol. prom., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-81-34, faks
01/306-81-45,
elektronska
pošta:
franci.soba@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00467.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava prometne študije ter prometne
in ekonomske primerjave variant na
odseku HC Koper–Šmarje–Dragonja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC Koper–Šmarje–Dragonja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rezultati vseh faz študije (prometna
študija (zvezek 1), prometno vrednotenje
(zvezek 2), ekonomsko vrednotenje (zvezek
3) z vsemi prilogami) morajo biti predloženi
naročniku najkasneje 150 dni po podpisu
pogodbe. Rok za izdelavo prometne študije
(zvezek 1) je 3,5 mesecev, za prometno
vrednotenje (zvezek 2) je 4,5 meseca ter za
ekonomsko vrednotenje (zvezek 3) je 5
mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,380.000 SIT in veljavnostjo najmanj
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142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilančne izkaze oziroma izpiske iz bilanc
stanja za zadnja 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(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 5. 1. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 1. 2005 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-33086/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper,
Slovenija,
tel.
00386/5/664-61-00, faks 00386/5/627-16-02,
elektronska pošta: info@koper.si, internetni
naslov: www.koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina koper, Urad za
družbene dejavnosti in razvoj, kontaktna
oseba: Magda Serdinšek, Verdijeva 10,
6000 Koper, Slovenija, tel. 00386/5/664-62-36,
faks 00386/5/627-10-21, elektronska pošta:
magda.serdinsek@koper.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Koper, sprejemna pisarna, v času uradnih ur, Verdijeva
10,
6000
Koper,
Slovenija,
tel.
00386/5/664-61-00.
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: 2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zagotovitev prevozov šolskih otrok v
Mestni Občini Koper za obdobje od 28. 2.
2005 do konca decembra 2005, z možnostjo podaljšanja v skladu s 97. členom
Zakona o javnih naročilih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine
Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
2) Kratek opis: zagotovitev prevoza
učencev OŠ Pinka Tomažiča.
3) Obseg ali količina: dva prihoda in trije
odhodi; urnik, smeri, vstopne postaje ter število učencev so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
2) Kratek opis: zagotovitev prevoza
učencev OŠ Hrvatini s podružnico Ankaran.
3) Obseg ali količina: dva prihoda in štirje
odhodi; urnik, smeri, vstopne postaje ter število učencev so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
2) Kratek opis: zagotovitev prevoza
učencev OŠ Škoﬁje.
3) Obseg ali količina: dva prihoda in dva
odhoda; urnik, smeri, vstopne postaje ter
število učencev so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
2) Kratek opis: zagotovitev prevoza
učencev OŠ Dekani.
3) Obseg ali količina: en prihod in dva
odhoda; urnik, smeri, vstopne postaje ter
število učencev so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
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2) Kratek opis: zagotovitev prevoza
učencev OŠ Marezige.
3) Obseg ali količina: dva prihoda in dva
odhoda; urnik, smeri, vstopne postaje ter
število učencev so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
2) Kratek opis: zagotovitev prevoza
učencev OŠ Prade s podružnico Sv. Anton.
3) Obseg ali količina: dva prihoda in trije
odhodi; urnik, smeri, vstopne postaje ter število učencev so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
2) Kratek opis: zagotovitev prevoza
učencev OŠ Gračišče.
3) Obseg ali količina: en prihod in trije
odhodi; urnik, smeri, vstopne postaje ter število učencev so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
2) Kratek opis: zagotovitev prevoza
učencev OŠ Šmarje.
3) Obseg ali količina: en prihod in dva
odhoda; urnik, smeri, vstopne postaje ter
število učencev so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 9
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
2) Kratek opis: zagotovitev prevoza
učencev OŠ Šmarje (Grintovec).
3) Obseg ali količina: en prihod in dva
odhoda; urnik, smeri, vstopne postaje ter
število učencev so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 10
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
2) Kratek opis: zagotovitev prevoza
učencev OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio.
3) Obseg ali količina: en prihod in en
odhod; urnik, smeri, vstopne postaje ter število učencev so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
2) Kratek opis: zagotovitev prevoza
učencev Centra za korekcijo sluha in govora
Portorož.
3) Obseg ali količina: en prihod in en
odhod; urnik, smeri, vstopne postaje ter število učencev so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 12
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 712, 71214.
2) Kratek opis: zagotovitev prevoza Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan.
3) Obseg ali količina: en prihod in en
odhod; urnik, smeri, vstopne postaje ter število učencev so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov ali vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zagotovitev prevozov šolskih otrok osnovnih šol
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Pinka Tomažiča, Hrvatini s podružnico
Ankaran, Škoﬁje, Dekani, Marezige, Prade
s podružnico Sv. Anton, Gračišče, Šmarje,
Pier Paolo Vergerio il Vecchio ter zavodov
Ceter za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan in Center za korekcijo sluha in govora
Portorož.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pogodba se lahko podaljšuje za
obdobje enega leta, vendar skupno največ
3 leta, s tem da se izvaja v času pouka po
šolskem koledarju.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 28. 2. 2005, konec
december 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne končne ponudbene vrednosti z veljavnostjo do 28. 2. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo opravljene prevoze plačeval mesečno.
Prevoznik bo do 10. dne v mesecu izstavil
račun za opravljene prevoze v preteklem
mesecu. Naročnik bo račun poravnal 30 dni
po prejetju računa, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora dokazati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega
naročila skladno z 42. 42.a, 45. in 46. členom
ZJN-1 in izpolniti tudi druge pogoje, ki so
določeni z razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje
za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih
navaja v ponudbi. Kot podizvajalci lahko
sodelujejo samo s ponudnikom kapitalsko
povezane družbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o kapitalski povezanosti s
podizvajalci,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen ter izjavo, zahtevano v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje pnudnikovega poslovanja oziroma
izjava v skladu z razpisno dokumentacijo,
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma
da so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnavi davkov in prispevkov,
– poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga in podizvajalcev,
– bilanca uspeha za leta 2001, 2002 in
2003 ali BON 1 za ista leta, BON 2 ali BON
3 ali druga dokazila skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
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– licenca za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem
prometu,
– seznam vozil in voznikov z licenco,
– drugi podatki in izjave skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih v cestnem prometu; Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki,
s katerimi se prevažajo skupine otrok.
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 4. 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: do 28. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2005
ob 13. uri v sejni sobi Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, prvo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2004.
Mestna občina Koper
Št. 26810-33/2004
Ob-33089/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet RS,
kontaktna oseba: Lidia Jurše, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-36,
faks 02/234-14-52, elektronska pošta:
Lidia.jurse@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: AŽP, vložišče, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, Slovenija.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: AŽP, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven,
oseba javnega prava.
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:
izdelava predinvesticijske zasnove, investicijskega programa in študije izvedbe
nameravane investicije za drugi tir Železniške proge Divača – Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava predinvesticijske zasnove, investicijskega programa in študije izvedbe nameravane investicije za drugi tir železniške proge
Divača – Koper.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5,5 mesecev.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kredit
2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek
42. člena ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v zadnjih 6
mesecih ni bil v blokadi, povprečni letni prihodek v zadnjih dveh letih (2002, 2003) je
bil najmanj 0,5 kratnik ponudbene vrednosti
tistega dela naročila (skupaj z DDV), ki ga
bo izvajal.
Dokazila:
Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON 1 in 2 ali BON 1/P,
podatke iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 (fotokopija ali izvlečki
iz bilance za leto 2003) ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima
odprte transakcijske račune.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz bilanc
uspeha in stanja za leta 2002 (potrjene s
strani pristojne izpostave DURS) in 2003
(fotokopija iz davčne napovedi) ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega.
Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz
katerih bodo razvidni podatki o ekonomskoposlovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih
letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje
pogoja.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
Kolikor bo ponudnik za zagotovitev
ﬁnančnih tokov za potrebe tega javnega
naročila najel kreditna sredstva, mora predložiti izjavo banke, da je pripravljena kreditirati ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
A) izdelan vsaj en PIZ, IP ali ŠI s področja javne železniške infrastrukture.
Dokazilo: seznam referenc ponudnika
oziroma izvajalcev v skupnem nastopu
(Joint Venture) s področja javne železniške
infrastrukture v zadnjih treh letih in referenčne izjave naročnikov, seznam referenc
podizvajalcev s področja javne železniške
infrastrukture v zadnjih treh letih, v kolikor jih
ponudnik v ponudbi navaja in referenčne
izjave naročnikov;
B) 1 strokovnjak s področja gradbeništva
inženirske gradnje – železnice, 1 strokovnjak s področja prometne tehnologije, 1
strokovnjak s področja ekonomike transporta, 1 strokovnjak za področje signalno
varnostnih in telekomunikacijskih naprav, 1
strokovnjak za področje vozne mreže in
EE.
Dokazilo: spisek strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedba
njihovih referenc s področja predmeta javnega naročila.
III.3) Pogoji, ki so speciﬁčni za javna
naročila storitev:
– poznavanje metodologije za izdelavo
investicijske dokumentacije s področja
železniške infrastrukture v Sloveniji,
– poznavanje metodologije za izdelavo
investicijske dokumentacije s področja
železniške infrastrukture in vrednotenje projektov kot to zahteva EU.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o varnosti v železniškem
prometu, Zakon o železniškem prometu,
Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju
prostora, Uredba o enotni metodologiji za
izdelavo investicijske dokumentacije, metodologija za izdelavo investicijske dokumentacije s področja železniške infrastrukture in
vrednotenje projektov kot to zahteva EU, o
proračunu RS…dodati ﬁnančne zakone).
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 70%,
2. reference izvajalskega podjetja 10%,
3. reference kadra 20%.
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: 20. 12. 2004.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila TTR Javna agencija
za
železniški
promet
RS
01100-600002642 UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2004
ob 10. uri, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2004.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-33341/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, kontaktni osebi: Nataša Jeršič in
Zorka Gajšek, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-92-10, elektronska pošta: aktrp@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 1A, kategorija 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tiskanje obrazcev. Vrste in način tiskanja
obrazcev je natančneje določen v razpisni
dokumentaciji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78140000–0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročnik
se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da
bo naročil določeno količino obrazcev, saj je
količina zanj v trenutku izvajanja javnega
naročila objektivno neugotovljiva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
28. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
primeru pridobitve posla bo moral izbrani
kandidat v 8 dneh po podpisu okvirnega
sporazuma kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma predložiti bančno garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 1,000.000
SIT, ki bo morala veljati še 5 dni po izteku
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
mesečni obračun storitev za nazaj po
dejansko opravljenem delu z valuto najmanj
30 dni od prejema pravilno izstavljene fakture.
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 je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je v zadnjih treh letih pred
objavo razpisa natisnil in dobavil poljubnemu naročniku vsaj 1,000.000 obrazcev
poljubnega formata;
5. ponudnik poseduje opremo, s katero
lahko dnevno natisne vsaj 15.000 obrazcev
formata A4;
6. priprava in prvi tisk obrazcev, ki so
navedeni v speciﬁkacijah, v roku 10 dni od
prejema posameznega naročila. Tisk
dodatne količine obrazcev po naknadnem
naročilu: 3 delovne dneve;
7. ponudnik ima ustrezen načrt izpolnitve
storitve v primeru izpada naprav za tisk
(backup) glede na zahteve speciﬁkacij in
obsega naročila, ki bo v primeru izpada
omogočal izpolnitev naročila v pogodbenih
rokih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence;
– za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz
sodne, upravne ali druge ustrezne evidence;
če takega dovoljenja ponudnik ne bo
predložil bo naročnik štel, da ga ponudnik za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
ne potrebuje;
– za izpolnjevanje pogoja 3: potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– za izpolnjevanje pogoja 4: pogodbe,
prevzemni zapisniki, naročilnice iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja;
– za izpolnjevanje pogoja 5: ponudnik
navede seznam opreme, ki mu omogoča
realizacijo zahtevane kapacitete v rokih;
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– za izpolnjevanje pogoja 6: ponudnik
potrdi roke izvedbe s predložitvijo obrazca
A-7;
– za izpolnjevanje pogoja 7: ponudnik
predloži načrt in navedbo opreme za primer
izpada obratovanja – načrt izpolnitve storitve v primeru izpada naprav za tisk. Iz
načrta mora izhajati sposobnost izpolnitve
storitve v rokih v primeru izpada obratovanja.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 12. 2004.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dostopna na
internetnem naslovu www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 12. 2004 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 12. 2004
ob 12.30; Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 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: dodatne informacije, razpisno dokumentacijo in vprašanja
v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti
na spletnem naslovu www.praetor.si
(vprašanja v rubriki vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 29. 11. 2004.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 023-129/2004/2
Ob-33342/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, kontaktna oseba: Nataša Jeršič,
Zorka Gajšek, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-9210, faks
01/478-92-06,
elektronska
pošta:
aktrp@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 1A 73.110.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organiziranje letalskih prevozov in
namestitvenih aranžmajev.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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63500000-4,
dodatni
predmeti:
62110000-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročnik
se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da
bo naročil določeno količino storitev, saj je
količina zanj v trenutku izvajanja javnega
naročila objektivno neugotovljiva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
lastna menica s pooblastilom za izpolnitev v
višini 500.000 SIT, kot jamstvo za dobro
izvedbo posla, ki jo bo morali predložiti kandidati s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum kot pogoj za veljavnost okvirnega
sporazuma.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
mesečni obračun za nazaj. Rok plačila najmanj 30 dni po prejemu posamezne pravilno
izstavljene fakture.
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. kandidat je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. kandidat ima licenco za opravljanje
dejavnosti
organiziranja
turističnih
aranžmajev in/ali za opravljanje dejavnosti
prodaje turističnih aranžmajev;
4. kandidat je IATA agent (IATA sales
agent, pooblaščen s strani IATA za prodajo
vseh IATA prevoznikov);
5. kandidat je v preteklih treh letih pred
datumom objave razpisa za poljubno število
naročnikov izvajal storitve predmeta javnega
naročila v povprečni vrednosti za pretekla tri
leta vsaj 10,000.000 SIT letno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za dokazovanje pogoja 1: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence;
– za dokazovanje pogoja 2: potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za dokazovanje pogoja 5: Navedba
referenc v zahtevanem času, obsegu,
načinu in količini, v obrazcu A-4 Prijava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– za dokazovanje pogoja 3: potrdilo Gospodarske zbornice Slovenije, da ima ponudnik licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in/ali za
opravljanje dejavnosti prodaje turističnih
aranžmajev (skladno z Zakonom o spodbujanju turizma, Ur. l. RS, št. 2/2004);
– za dokazovanje pogoja 4: potrdilo IATA
(International Air Transport Association) o
mednarodni registraciji (lahko je tudi kopija)
za ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o spodbujanju turizma, Ur. l. RS, št. 2/2004.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 12. 2004.
Razpisna dokumentacija je brezplačna in
je dostopna na internetnem naslovu:
http://www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 12. 2004 ob 12.
uri.
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: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 12. 2004
ob 12.30, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 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: naročnik se z
okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo
naročil določeno količino storitev, saj je
količina zanj v trenutku izvajanja javnega
naročila objektivno neugotovljiva. Naročnik
pa se z okvirnim sporazumom zavezuje, da
bo v primeru, če bo naročal storitve, ki so
predmet tega razpisa, pozval kandidate, s
katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum,
za oddajo ponudb na način, naveden v
okvirnem sporazumu (pogodbi). Dodatne
informacije in vprašanja v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti na spletnem naslovu www.praetor.si (vprašanja v rubriki
vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 29. 11. 2004.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-33351/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba:
Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/478-80-02,
faks
01/478-80-36,
elektronska
pošta:
irena.skubic@gov.si, internetni naslov:
www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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:
vzdrževanje avtomatskih števcev prometa.
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: 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali garancija zavarovalnice
za resnost ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanje;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno
s predpisi države v kateri ima sede;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– celotni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v preteklem poslovnem letu
(2003) je znašal najmanj v višini 80% vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: Izjava o
letnih prihodkih, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo);
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred
oddajo ponudbe ni bil blokiran (dokazilo:
Obrazec BON2 oziroma drugo enakovredno
dokazilo ali potrdilo ponudnikove poslovne
banke);
– ponudnik ima do podizvajalcev, s katerimi nastopa v ponudbi poravnane vse zapadle poslovne in ﬁnančne obveznosti (dokazilo: Izjave podizvajalcev, da ima ponudnik
do njih poravnane vse zapadle poslovne in
ﬁnančne obveznosti);
– ponudnik ima do naročnika poravnane
vse zapadle pogodbene obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– reference (dokazilo: Potrdila o referenčnem delu);
– oprema izvajalca mora ustrezati pogojem za opravljanje vzdrževanja, ki je opredeljeno v projektni nalogi (Dokazilo: Popis
opreme, ki jo izvajalec zagotavlja za opravljanje vzdrževanja);
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– zagotovljen mora biti vodja vzdrževanja, ki mora izpolnjevati pogoje 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:
da.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 1. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972
– sklic na št. 18 24155 7141998-01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 1. 2005 do 9. ure,
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2005
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
Direkcija RS za ceste
Ob-33362/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trga in razvoj
podeželja, kontaktna oseba: Ana Ferjančič,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjančič@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.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: oseba javnega
prava.
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: OIŽ-25/2004-AKTRP/ skladiščenje
intervencijsko
odkupljenega
masla.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– najem nezasedenih skladiščnih
prostorov;
– prevzem masla, skladiščenje ter
odprema intervencijsko odkupljenega
masla.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča v Republiki
Sloveniji, ki jih zagotovi ponudnik.

ne.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
nezasedenega skladiščnega prostora (min.
za 250 ton masla).
V primeru intervencije masla na slovenskem trgu: prevzem masla, skladiščenje in
odprema okvirno za 250 t.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 1. 2005 in konec
10. 1. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančni garanciji za resnost ponudbe ter
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se
priložita v 2. fazi omejenega postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj 30-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skladiščenju intervencijsko odkupljenega masla.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1,
1. točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člena
ZJN-1, 2. točka; prvi odstavek 42.a člena
ZJN-1, 1. točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjava kandidata, da razpolaga z minimalnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– dokumente, ki izkazujejo kakovost razpisanih storitev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2005 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 10. 2. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2005
ob 12. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba IV. 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: da.
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Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: intervencijski
odkup, skladiščenje in prodaja masla.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 30. 11. 2004.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-33530/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod javno podjetje d.d., kontaktna oseba: Ludvik Zupančič, univ. dipl.
inž. str., Jadranska 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-00, faks 02/320-34-60,
elektronska pošta: ludvik.zupancic@mbvodovod.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba analiz pitne vode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vzorčevalna mesta pitne
vode mariborskega vodovoda.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
odvzemi, analize in mnenja o skladnosti
pitne vode ter izdelava predloga letnega
poročila. ocenjena vrednost naročila je
65,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2005, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
zahteva se ﬁnančno zavarovanje za resnost
ponudbe – 5% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
storitve v roku 60 dni po izvedbi.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/2004.
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: transakcijski
račun št. 04515-0000539052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 12. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2005
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 12. 2004
ob 12. uri.
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: 26. 11. 2004.
Mariborski vodovod javno podjetje d.d.
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Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-32587/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta:
anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.5) Kratek opis: vozilo za potrebe NMP
ZD Škofja Loka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno in datum
dostave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Medicop medicinska oprema d.o.o.,
kontaktna oseba: Aleksander Podlunšek,
Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,737.771,57 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 104 z dne 24. 9. 2004,
Ob-25315/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 404-08-222/2004-22
Ob-32699/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne
osebe: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Marjeta
Kordiš,
Kardeljeva
ploščad
25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25,
faks 01/431-90-35.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.51.10.00-3;
dodatni
predmeti:
15.54.00.00-5, 15.55.10.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 153/2004 – OMP.
II.5) Kratek opis: mleko in mlečni
izdelki.
Dobava se vrši na različne lokacije v
RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,300.000 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. MORS 153/2004 –
OMP: Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna
oseba: Silva Nadižar, Tolstojeva 63,
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1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00,
faks 01/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: okvirna vrednost pogodbe znaša
43,300.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-222/2004 –
22.
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: da; 71-72/2004 – Ob-17754/04 z dne
2. 7. 2004; 2004/S 124 – 104919 z dne
29. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-32700/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta:
alenka.mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca za diagnostično merjenje prenosa pošiljk.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,450.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 102/B: Lyngsoe Systems
A/S, Lynsø Allé 3, 9600 Aars, Danska, tel.
+45/96/980-980, faks +45/98/622-394.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65.943,45 USD.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-32701/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo

in informatiko, kontaktna oseba: Matej
Grom, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/476-83-67, faks
+386/1/476-87-04,
elektronska
pošta:
matej.grom@fri.uni-lj.si, internetni naslov:
http://www.fri.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2004.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme: osebni in prenosni računalniki,
monitorji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-27946/04 z dne 22. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je na to
javno naročilo prejel samo eno ponudbo, ki
je bila nepravilna, zato naročilo po tem
postopku skladno s 76. členom ZJN-1 ni bilo
oddano.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo
in informatiko
Ob-32702/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo
in informatiko, kontaktna oseba: Matej
Grom, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/4768-367, faks
+386/1/476-87-04,
elektronska
pošta:
matej.grom@fri.uni-lj.si, internetni naslov:
http://www.fri.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01-pog/2004.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme: osebni in prenosni računalniki,
monitorji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe
na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-
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tev: javno naročilo – JN-01-pog/2004 – 4
sklopi: Comware d.o.o., kontaktna oseba:
Olga Zakrajsek, Središka 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-94-78, faks
01/520-94-80,
elektronska
pošta:
olga.zakrajsek@comware.si,
internetni
naslov: www.comware.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 7,298.376,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 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.7) Drugi podatki: naročnik je skladno
s 1. točko tretjega odstavka 20. člena izvedel postopek s pogajanji po predhodni
objavi, v katerega je vključil vse ponudnike,
katerih ponudbe so bile predložene v predhodno izvedenem odprtem postopku z
oznako JN-01/2004; skladno s tem mu javnega razpisa po tem postopku ni bilo treba
objaviti (1. točka tretjega odstavka 20.
člena).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo
in informatiko
Ob-32742/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Arnes, kontaktna oseba: Branka Esih,
Jamova 39, p.p. 7, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/479-88-77, faks 01/479-88-78,
elektronska pošta: razpis@arnes.si, internetni naslov: http://www.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.31.00-2.
II.5) Kratek opis: ADSL BRAS (usmerjevalnik za priklop ADSL uporabnikov) z
rezervnimi deli ter vzdrževanjem ponujene opreme za nedoločen čas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. oceno kvalitete sestave opreme,
3. reference in kvaliﬁciranost ponudnika
na področju dobave in vzdrževanja razpisane opreme ter podpore.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. ADSL 2004: NIL d.o.o.,
kontaktna oseba: Uroš Dozet, Tivolska cesta
48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-65-00, faks 01/474-65-01, elektronska pošta: prodaja@NIL.si, internetni
naslov: http://www.nil.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena:
– oprema: 29,166.875,92 SIT,

– vzdrževanje v garanciji (mesec):
247.695,80 SIT,
– vzdrževanje po izteku garancije
(mesec): 247.695,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-26108/04 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: 23. 11. 2004.
Arnes
Ob-32743/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79,
elektronska
pošta:
alenka.mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: strojna oprema po IT
klasiﬁkaciji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 85/B: Lancom d.o.o., kontaktna oseba: Zvone Šalamun, Tržaška
cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/330-03-00, faks 02/330-03-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,948.048 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:
4. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24063/04 z dne 10. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 598/04
Ob-32762/04
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: Albin Apotekar, inž. les.,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-01-06, faks 03/780-02-00, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: osnovna sredstva:
1. sklop: kuhinjska oprema,
2. sklop: druga oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 3,273.000 SIT,
2. sklop: 2,870.800 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

Št.

129 / 3. 12. 2004 /

Stran

8265

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: AGS gastro sistemi,
d.o.o., kontaktna oseba: Mihela Jakša,
Kosovelova 2, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/781-06-00, faks 01/781-06-41, elektronska pošta: slo@ags-gs.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
1,586.395 SIT, najvišja ponudba: 2,579.876
SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Lesnina Inženiring, d.d.,
kontaktni osebi: Vinko Ileršič in Sonja Leskovec, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/472-06-26, faks 01/436-21-91, elektronska pošta: sonja.leskovec@lesnina-inzeniring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
4,480.051 SIT, najvišja ponudba: 4.677.037
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:
12. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1. sklop: 5;
2. sklop: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 107 z dne 1. 10. 2004,
strani 6672 in 6673, Ob-25917/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2004.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-32764/04
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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
“dobavo vozil, mehanizacije in opreme za
vzdrževalno avtocestno bazo, izpostava
Drnovo na AC na odsekih Kronovo – Smednik, Smednik – Krška vas, Krška vas –
Obrežje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/ZIL00197 – “Dobava
vozil, mehanizacije in opreme za vzdrževalno
avtocestno bazo, izpostava Drnovo na AC
na odsekih Kronovo – Smednik, Smednik –
Krška vas, Krška vas – Obrežje”.
I.5) Kratek opis: AC A2 Karavanke –
Obrežje, na odsekih Kronovo – Smednik,
Smednik – Krška vas, Krška vas –
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Obrežje, Dobava vozil, mehanizacije in
opreme za vzdrževalno avtocestno bazo,
izpostava Drnovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 607.150 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. 2004/ZIL00197:
RIKO Ribnica, Lepovče 23, 1310 Ribnica,
Slovenija,
tel.
01/837-23-10,
faks
01/836-14-64,
internetni
naslov:
http://www.rikoribnica.com/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 44,998.938 SIT (sklop
9).
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. 2004/ZIL00197:
Rolba d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba:
Marija Jurgele Jelar, Tavčarjeva 13, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 31,090.500 SIT (sklop
5).
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. 2004/ZIL00197: Viling, d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba:
Sergej Štrukelj, Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-60-85, faks
01/426-13-88.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 9,028.620 SIT (sklop 6).
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. 2004/ZIL00197:
Dumida, d.o.o. Pesnica, kontaktna oseba:
Miodrag Zdravkovič, Spodnje Dobrenje 42a,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/65-44-701, faks 02/65-44-700.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 182,199.169 SIT (sklop
7).
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. 2004/ZIL00197: Lea,
d.o.o. Lesce, kontaktna oseba: Borut Kelih,
Finžgarjeva 1a, 4248 Lesce, Slovenija, tel.
04/53-53-653, faks 04/53-53-633.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 29,880.000 SIT (sklop
10).
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. 2004/ZIL00197: ACIntercar, d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba:
Marko Kryžanowski, Baragova 5, 1000 Lju-
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bljana, Slovenija, tel. 01/58-83-000, faks
01/58-83-539.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 136,665.600 SIT (sklopi 2,
4 in 8).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/ZIL00197.
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: da; št. 39-42 z dne 23. 4. 2004,
Ob-10371/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršenkoli uporaben sklic: EIB.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Ob-32874/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna
naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386/1/475-21-96, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.25.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-054/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup strežniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,000.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena (80%),
– tehnična ustreznost (15%),
– reference (5%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-054/2004-E-ODP/B:
SIMT d.o.o., kontaktna oseba: Janko Novak,
Industrijska cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-62-00, faks 01/786-42-02,
elektronska pošta: info@simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
37,833.556,02 SIT, najvišja ponudba
42,786.839 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-054/2004-EODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 107 z dne 1. 10. 2004,
Ob-25966/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 594/04
Ob-32875/04
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) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup petih ultrazvočnih aparatov (ponudba se je lahko oddala
kot celota ali po sklopih). Sklopi po katerih
se je lahko oddala ponudba so bili:
1. sklop: nakup ultrazvočnega aparata
za žilno, srčno in trebušno diagnostiko,
2. sklop: nakup ultrazvočnega aparata
za SPS Interno kliniko,
3. sklop: nakup ultrazvočnega aparata
za KO za nefrologijo,
4. sklop: nakup barvnega doplerskega
aparata za klinični inštitut za radiologijo (za
potrebe radiološkega oddelka v BPD),
5. sklop: nakup barvnega doplerskega
ultrazvočnega aparata z možnostjo kvalitetnih preiskav za otroke za Klinični inštitut za
radiologijo (za potrebe pediatričnega
oddelka na polikliniki).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 92,674.043,33 SIT brez DDV oziroma
111,208.852 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najugodnejša končna ponudbena vrednost
za sklop,
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na:
1. sklop merila:
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop – 80%,
2. 17 palični monitor – 4%,
3. anatomical M mode – 4%,
4. shranjevanje »surovih podatkov« za
potrebe naknadnega procesiranja – 4%,
5. frame rate > 300/s – 4%,
6. dinamično območje nad 140 dB – 4%;
2. sklop merila:
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop – 80%,
2. shranjevanje surovih podatkov –
možnost kasnejšega obdelovanja (postprocessing) na shranjenih slikah in zankah
(spreminjanje ojačenja, sive skale, povečevanje, meritve, sprememba pozicije bazne
linije v PW načinu, korekcija kota) – 4%,
3. barvno kodiranje prepremika srčne
mišice v sistoli. Tehnologijo kot Tissue Tracking – 4%,
4. integriran sistem neprekinjenega
napajanja, ki omogoča hiter začetek dela pri
transportu aparata – 4%,
5. avtomatska optimizacija diagnostične slike s pritiskom le ene tipke – 2%,
6. anatomski M način – 2%,
7. 17« monitor – 4%;
3. sklop merila:
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop – 80%,
2. možnost meritev visokih hitrosti pri
pulznem dopplerju (abdominalna koveksna
in vektorska »Wide view« sonda) >2.5
metrov /s brez kotne korekcije, na globini
>10 cm – 10%,
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3. nastavki za ledvično biopsijo pri
vektorski »widw view« in konveksni abdominalni sondi, ki omogočajo, da ledvično biopsijo varno opravi en sam izvajalec – 10%;
4. sklop merila:
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop – 80%,
2. število obedovalnih kanalov – 3%,
3. nepremenjena velikost 2D ČB slike
pri uporabi triplex mode – 1%,
4. aparat omogoča compound (sestavljeni) prikaz – 1%,
5. aparat omogoča panoramski prikaz
– 1%,
6. ekranska dinamika – 1%,
7. število aktivnih priključkov na sonde
– 1%,
8. dokumentiranje UZ pregleda – 4%,
9. razlika med najvišjo in najnižjo frekvenco pri linearnih sondah – 2%,
10. razlika med najvišjo in najnižjo
frekvenso pri konveksnih sondah – 3%,
11. podpora pri delu s kontrastnimi
sredstvi – 3%;
5. sklop merila:
1. najugodnejša končna ponudbena
vrednost za sklop – 80%,
2. write and read zoom pri zamrznjeni
in živi sliki – 2%,
3. trapezni prikaz, panoramski prikaz
– 2%,
4. dinamično območje – 2%,
5. številke obdelovalnih kanalov – 2%,
6. ekranski prikaz slik/sek – 1%,
7. aktivni priključki za sonde – 1%,
8. razlika med najvišjo in najnižjo frekvenco pri linearnih sondah – 2%,
9. razlika med najvišjo in najnižjo frekvenco pri konveksnih sondah – 2%,
10. dokumentiranje – 3%,
11. podpora delu s kontrasnimi sredstvi: nizek MI (mehanični indeks) ﬂash
udarne sekvence – 3%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23/04 za 1. sklop: nakup
ultrazvočnega aparata za žilno, srčno in trebušno diagnostiko: Meditrade, d.o.o., Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-46-00, faks 01/568-43-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za 1. sklop: nakup ultrazvočnega aparata za žilno, srčno in trebušno
diagnostiko: cena pogodbe 13,291.632 SIT
z DDV oziroma 11,076.360 SIT brez DDV;
najnižja ponudba 9,281.200 SIT brez DDV,
najvišja ponudba 11,076.360 SIT brez
DDV.
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. 23/04 za 2. sklop: nakup
ultrazvočnega aparata z SPS Interno kliniko:
Meditrade, d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-46-00, faks
01/568-43-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za 2. sklop: nakup ultrazvočnega aparata za SPS Interno kliniko:
cena pogodbe 19,755.252 SIT z DDV oziroma 16,462.710 SIT brez DDV; najnižja
ponudba 16,462.710 SIT brez DDV, najvišja
ponudba 16,462.710 SIT brez DDV.

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. 23/04 za 3. sklop: nakup
ultrazvočnega aparata za KO za nefrologijo:
Impakta, d.d., Kersnikova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/473-65-00,
faks
01/473-66-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za 3. sklop: nakup ultrazvočnega aparata za KO za nefrologijo: cena
pogodbe 42,959.532 SIT z DDV oziroma
35,799.610 SIT brez DDV; najnižja ponudba
35,799.610 SIT brez DDV, najvišja ponudba
35,799.610 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12 za celotno naročilo (za 1. sklop – 4, za 2. sklop – 2,
za 3. sklop – 3, za 4. sklop – 4, za 5. sklop
– 4 prejete ponudbe).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 287/04 – Ob-14295/04 z dne
28. 5. 2004 – Uradni list RS; 2004/S
107-088414 z dne 3. 6. 2004 – Uradni list
EU.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: za spodaj navedena
sklopa predmetnega javnega naročila:
4. sklop: nakup barvnega doplerskega
ultrazvočnega aparata za Klinični inštitut za
radiologijo (za potrebe radiološkega oddelka
BPD);
5. sklop: nakup barvnega doplerskega
ultrazvočnega aparata z možnostjo kvalitetnih preiskav za otroke Kliničnega inštituta za
radiologijo (za potrebe pediatričnega
oddelka na polikliniki)
pa je naročnik na podlagi prvega
odstavka 77. člena ZJN-1 sprejel odločitev
o zavrnitvi vseh ponudb.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2004.
Klinični center Ljubljana
Ob-32876/04
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:
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-02, faks
02/449-23-79,
elektronska
pošta:
peter.hometer@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.51.00-1,
dodatni
predmeti:
30.23.00.00-0, 29.22.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava, montaža in vzdrževanje opreme za paketni ekspedit.
II.5) Kratek opis: oprema za paketni
ekspedit – izgradnjo avtomatiziranega in
informacijsko podprtega skladiščenja in
komisioniranja blaga, ki obsega: regalno
opremo, komisionirne vozičke, povezovalni transport, opremo delovnih mest za
kontrolo in pakiranje, opremo delovnih
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mest za prevzem vrnjenih paketov, ostalo
tehnološko
oprema,
informacijsko
oprema in vzdrževanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 298,065.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 70%,
– garancijska doba – 10%,
– reference – 10%,
– rok izvedbe – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 79/B: Siemens d.o.o., kontaktna oseba: Jurij Štangl, Bratislavska 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-61-65,
faks 01/474-61-06, elektronska pošta:
jure.stangl@siemens.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 252,148.000 SIT; najnižja ponudba 252,148.000 SIT, najvišja
ponudba 254,705.961 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): 106,899.000 SIT.
Delež 42,39%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 13. 8. 2004,
Ob-21585/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-32911/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 300-39-53, faks
300-39-12, elektronska pošta: chc@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-19/2004.
II.5) Kratek opis: nabava žlahtnih zlitin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti, s pogajanji,
brez predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-19/2004: Prodent INT.
d.o.o., kontaktna oseba: Schweiger Aleš,
Zvezna ulica 2A, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 520-48-00, faks 520-48-22, elektronska
pošta: prodent@siol.net, internetni naslov:
www.prodent-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,495.907,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24374/04 z dne 17. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Zdravstveni dom Ljubljana

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 320/2004-PSP:
izbrani dobavitelji po sklopih:

Št. 1-04-83
Ob-32933/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ
Zdravstveni dom Brežice, kontaktna oseba:
Marjetka Blažević, dr. med., Černelčeva
cesta 8, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/499-14-00, faks 07/499-14-50, elektronska pošta: zd.brezice2@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava specialnega
reševalnega vozila – reanimobila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-JN/2004: Sanolabor d.d.,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 18,902.398,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97 z dne 3. 9. 2004,
Ob-23136/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
JZ Zdravstveni dom Brežice

2

Št. 404-08-523/2004-10
Ob-32937/04
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 320/2004-PSP
Računalniška strojna oprema.
II.5) Kratek opis: računalniška strojna
oprema:
Sklop št.:

Opis opreme

1.
2.
3.
4.
5.

namizni računalniki
prenosni računalniki
tiskalniki
datotečni strežnik
projektorja

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ob
izpolnjevanju tehničnih zahtev in pogojev
naročnika za posamezni sklop javnega
naročila.

Vrednost
v SIT z DDV

Sklop

Izbrani ponudnik

1

ITS Intertrade Sistemi d.o.o.,
Leskovškova c. 6,
1000 Ljubljana
MARAND inženiring d.o.o.,
C. v Mestni log 55,
1000 Ljubljana
ITS Intertrade Sistemi d.o.o.,
Leskovškova c. 6,
1000 Ljubljana
ITS Intertrade Sistemi d.o.o.,
Leskovškova c. 6,
1000 Ljubljana
Unistar LC d.o.o.,
Kotnikova 32,
1000 Ljubljana

3
4
5

7,929.600,00
6,188.866,32
1,243.200,00
1,040.400,00
827.870,00

ITS Intertrade Sistemi d.o.o., kontaktna
oseba: Zdenko Bautin, Leskovškova c. 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-58-00,
faks 01/585-59-01, elektronska pošta:
pc.prodaja@its.si;
MARAND inženiring d.o.o., kontaktna
oseba: Matjaž Žnidaršič, C. v Mestni log 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77,
faks 01/283-33-88, elektronska pošta:
info@marand.si;
Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Robi
Robida, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-23, faks 01/475-56-00,
elektronska pošta: robi.robida@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Sklop

1.
2.
3.
4.
5.

Najnižja ponudba

Najvišja ponudba

6,608.000
5,157.389
1,036.000
867.000
689.892

6,797.142
5,266.035
2,327.367
1,054.214
925.120

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:
28. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
sklop št. 1 – tri pravilne ponudbe,
sklop št. 2 – tri pravilne ponudbe,
sklop št. 3 – tri pravilne ponudbe,
sklop št. 4 – tri pravilne ponudbe in
sklop št. 5 – tri pravilne ponudbe.
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: 26. 11. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-33117/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina, kontaktna oseba: Aleš Bačer,
Goriška c. 23b, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/365-97-00, faks 05/366-31-42, elektronska pošta: ksda.investicije@siol.net.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
– sklop 1: dobava in montaža trgalnodrobilnega mlina za odpadke,
– sklop 2: dobava in montaža opreme
za kompostarno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop 1: 45,000.000 SIT,
– sklop 2: 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na:
– najnižja cena,
– plačilni rok,
– garancijska doba,
– rok dobave,
– servis,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 1: dobava in montaža
trgalno-drobilnega mlina za odpadke: EKO
– LES d.o.o., Ptuj, kontaktna oseba: Vilko
Pešec, Rajšpova ul. 22, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-82-60, faks 02/787-82-61,
elektronska pošta: ptuj@eko-les.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena Sklop 1: 51,668.160
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: dobava in montaža opreme
za kompostarno: ROKS & W d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Rus, Kamnogoriška 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/519-12-05,
faks 01/519-12-05, elektronska pošta:
info@roks.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,054.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 27. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2004.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.,
Ajdovščina
Št. 1798/04
Ob-33357/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
i.horvat@zord.org, internetni naslov: zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15-24/04-REZ.
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II.5) Kratek opis: menjava 9.925.981
litrov kurilnega olja – ekstra lahko, in
sicer odkup blaga na lokaciji Lehnkering
GmbH, Kreisstraße 33, D-30629 Hannover in dobava blaga na lokacijo Instalacija, Skladiščenje in pretovarjanje naftnih
derivatov d.o.o., Sermin 10a, SI-6000
Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN15-24/04-REZ: AGIP
Slovenija d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Uroš Cerar, Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/252-87-96, faks 00386/1/252-87-98,
elektronska pošta: uros.cerar@agip.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
119,806.590
SIT,
najvišja
ponudba
126,407.368 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
ZORD Slovenija
Ob-33364/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Log d.o.o., kontaktna oseba: Šipek Stanko, Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/822-39-63, faks 02/822-09-12, elektronska pošta: kp-log.kad@siol.net, internetni
naslov: www.jkp-log.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.5) Kratek opis: dobava samonakladalca s teleskopskima rokama.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancija za nadgradnjo,
– zagotavljanje rezervnih delov,
– odzivnost servisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Atrik d.o.o., kontaktna oseba: Vilijem Novak,
Litijska cesta 261, 1261 Ljubljana Dobrunje,
Slovenija,
tel.
01/520-87-08,
faks
01/520-87-25, elektronska pošta: atrik@avtotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,066.955 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004,
Ob-22038/04, Št. 1877188.

Št.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
Ob-33534/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
EPPS elektronsko pismo Pošte Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Anton Krauthaker,
Cesta v Mestni log 81, 1450 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/449-23-05, elektronska pošta:
Anton.Krauthaker@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava kuvertirke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na:
– cena 70%,
– kvaliteta 30%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/B: MDS IT d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Mueller Peter, Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-29-30, faks 01/432-01-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 43,680.000 SIT, ali
najnižja ponudba: 43,680.000 SIT, najvišja
ponudba: 49,608.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-25143/04 z dne 14. 9. 2004.
VI.6) Ali je javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
EPPS elektronsko pismo
Pošte Slovenije, d.o.o.

Gradnje
Ob-32741/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315
Velike Lašče, Slovenija, tel. 01/781-03-70,
faks 01/781-03-65, elektronska pošta:
obcina.velike-lasce@siol.net, internetni naslov:
www.velike-lasce.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja vodovoda za
naselji Laporje in Gradež (hišne številke
nad 100).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno, garancijo za izvedena dela, odzivni čas za reklamacije.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6/04: Komunalne gradnje
d.o.o., kontaktna oseba: Pavel Andrejašič,
Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija,
tel. 01/781-81-00, faks 01/781-81-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 89,056.970 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: 6/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 53/2004, Ob-12547/04 z dne 14. 5.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
Občina Velike Lašče
Ob-32744/04
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 01/478-43-28, 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: 404-01-154/2004.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija objekta
ŠD Poden, gradnja povezovalnega hodnika, komunalna in zunanja ureditev,
rekonstrukcija sanitarij in izgradnja dvigala na Centru srednjih šol v Škofji Loki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 410,215.256 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. 404-01-154/2004: SGP
Tehnik d.d., kontaktna oseba: Rado Ferjančič, Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/511-26-00, faks 04/511-26-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 408,972.173 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-154/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se je
skladno z 2. točko prvega odstavka 20. člena
Zakona o javnih naročilih oddalo v postopku
s pogajanji brez predhodne objave javnega
naročila.
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VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ob-32763/04
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:
»A2 Karavanke – Obrežje, odsek Šentvid –
Koseze, gradnja dvocevnega predora s polnim priključkom v Šentvidu in vključevalnim
pasom v predoru«.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2003/00632 – A2 Karavanke – Obrežje, odsek Šentvid – Koseze,
gradnja dvocevnega predora s polnim
priključkom v Šentvidu in vključevalnim
pasom v predoru.
II.5) Kratek opis:
A) dela na predoru:
01. preddela,
02. zemeljska dela na portalih,
03. podporne konstrukcije in podpiranje
brežin,
04. izkop predora (podzemni izkop),
05. podpiranje predora,
06. sistem hidroizolacije in stalno odvajanje talne vode,
07. betonerska dela in armiranje,
08. predvrtavanje in utrjevanje,
09. ozemljitve v predoru,
10. izgradnja vozišča,
11. delovna sila in mehanizacija,
12. tuje storitve,
13. hidrantno omrežje;
B) pogonska centrala;
C) vodohran.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,050 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2003/00632: J.V.
SCT d.d. in Primorje d.d., Slovenska cesta
56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-86-00, faks 01/589-86-30, 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: 9.611,821.315,17 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2003/00632.
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: da; Ur. l. RS, št. 68-70 z dne 18. 7.
2003, Ob-98236.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
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Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: kredit EIB.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 14001-1/2003

Ob-32883/04

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lenart, kontaktna oseba: Jože
Dukarič, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v
Slovenskih
Goricah,
Slovenija,
tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni
naslov: www.lenart.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: nadzidava vzhodnega
trakta Zdravstvenega doma Lenart.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6/2004: Gradbeništvo,
stavbno tesarstvo-krovstvo Srečko Knuplež
s.p., kontaktna oseba: Srečko Knuplež, Zg.
Velka 136/a, 2213 Zg. Velka, Slovenija, tel.
02/645-30-60, faks 02/645-30-61, elektronska pošta: Srecko.knuplez@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,717.649, 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:
17. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-25311/04 z dne 24. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Občina Lenart
Št. 35205-0019/02

Ob-32884/04

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, kontaktna oseba:
Marjan Ungar, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. +386/3/818-17-20,
faks +386/3/581-42-12, elektronska pošta:
marjan.ungar@rogaska-slatina.si, internetni
naslov: www.rogaska-slatina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SI 0106.01.01.0010.
II.5) Kratek opis: predmet projekta
Vodovod Sveti Florijan – Ravno Cerje je
izgradnja primarnega vodovodnega
sistema na območju vasi Sveti Florijan,
Ravno Cerje in Ložno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 379.507 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 0106.01.01.0010.-1: IPI
d.o.o., kontaktna oseba: Leopold Furlinger,
Zgornje Negonje 35d, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. +386/3/818-57-02, faks
+386/3/818-57-05.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 317.689,44 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:
15. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-23911/04 z dne 10. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Program PHARE:
Krepitev Slovenije na lokalni ravni – Vodovod Sveti Florijan – Ravno Cerje.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Občina Rogaška Slatina
Št. 35205-0019/02
Ob-32885/04
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Municipality of Rogaška Slatina, for the attention of: Marjan
Ungar, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. +386/3/818-17-20, fax
+386/3/581-42-12, electronic mail: marjan.ungar@rogaska-slatina.si,
internet
address: www.rogaska-slatina.si.
I.2) Type of contracting authority: regional/local level.
II.1) Type of contract: works.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specialized construction works in connection with
water (with: soaking, drainage of land, water
supply, removing of wastewater, sewerage
etc.)).
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: SI 0106.01.01.0010.
II.5) Short description: The project
Water Supply Sveti Florijan – Ravno
Cerje consists of construction of primary
water supply network on the area of Sveti
Florijan, Ravno Cerje and Ložno.
II.6) Estimated total value (excluding
VAT): 379.507 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 0106.01.01.0010.-1: IPI d.o.o.,
for the attention of: Leopold Furlinger,
Zgornje Negonje 35d, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, Telephone +386/3/818-57-02,
fax +386/3/818-57-05, electronic mail:
ipi@siol.net.
V.1.2) Information on value of contract or
on lowest and highest tenders taken into
consideration (excluding VAT): price
317.689,44 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
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VI.1) Is this notice a non-mandatory
notice: no.
VI.3) Date of contract award: 15. 11.
2004.
VI.4) Number of tenders received: 3.
VI.5) Was this contract subject to a
Notice in the Ofﬁcial Journal: yes;
Ob-23912/04 of 10. 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 Sveti Florijan – Ravno
Cerje.
VI.8) Date of dispatch of this notice:
24. 11. 2004.
Municipality of Rogaška Slatina
Ob-33345/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ. dipl.
ekon., inž. grad., Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupina 500,
502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35213-15/2004-0801/MB.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacijskega kolektorja Kamnica-Brestrnica
I. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35213-15/2004-0801/MB:
Cestno podjetje Maribor d.d., Iztokova ul.
30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,281.624,52 SIT;
najvišja ponudba 76,237.332,02 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): 3,579.446 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
35213-15/2004-0801/MB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 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: 26. 11. 2004.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Št.

Storitve
Ob-32588/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JGZ
Brdo, kontaktna oseba: Poljak Jože, Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
041/753-464, faks 04/260-16-52, elektronska pošta: Joza.poljak@gov.si, internetni
naslov: www.brdo.com.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2-21-2-0007/04.
II.5) Kratek opis: opravljanje zavarovalniških storitev za potrebe JGZ Brdo v
obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2008.
Posamezne vrste zavarovanj bodo sklenjene po naslednjih sklopih:
1. požarno zavarovanje in dodatne
nevarnosti,
2. zavarovanje strojeloma in stekla,
3. zavarovanje splošne odgovornosti,
4. vlomsko zavarovanje in rop,
5. avtomobilska zavarovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– višino premije,
– plačilo odškodnine,
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1110-IV/04: Zavarovalnica
Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,036.624 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. 1110-IV/04: Zavarovalnica
Tilia d.d., Seidlova cesta 5, 8000 Novo
mesto.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,111.983 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: 2-21-2-0007/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 104 z dne 24. 9. 2004,
Ob-25273/04.
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.
JGZ Brdo
Ob-32889/04
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

129 / 3. 12. 2004 /

Stran

8271

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 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 59/04 VV; Številka zadeve: 351-05-55/2004.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
dokumentacije s projektantskim nadzorom za izgradnjo Policijske postaje Brežice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 59/04 VV; zadeva št.:
351-05-55/2004: Projekta inženiring Ptuj
d.o.o., Trstenjakova ulica 2, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,960.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 104 z dne 24. 9.
2004, Ob-24975/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-33069/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna
oseba: Sabina Popovič, Tržaška 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-26-11, faks
01/251-23-12,
elektronska
pošta:
sabina.popovic@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 64.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.11.10.00-7.
II.5) Kratek opis: storitev – naslavljanje,
ovijanje v PVC ovoj in distribucija promotivnega mesečnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. SOTJ 25/2004: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Evgen
Zadnik, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-20-00, faks 02/449-23-71,
elektronska pošta: evgen.zadnik@posta.si,
internetni naslov: www.posta.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: 9,418.378,34 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:
19. 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: 29. 11. 2004.
Urad Vlade RS za informiranje
Št. 110-1/04-Marjana Logar Ob-33072/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00203.
II.5) Kratek opis: izdelava idejnega projekta povezovalne ceste Stanežiče–
Brod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: PNZ d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 32,597.864 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:
5. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 80 z dne 23. 7.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-33075/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00364.
II.5) Kratek opis: pridobivanje zemljišč
zaradi gradnje HC na odseku Hajdina–
Ptuj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,695.000 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: Dodoma d.o.o., Partizanska c. 13a,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,325.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 88-90 z dne 13. 8.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 403-188/2004/2
Ob-33354/04
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, Generalna policijska
uprava, kontaktna oseba: Tomaž Komatar,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-56-84, faks
++386/1/472-56-35, elektronska pošta:
tomaz.komatar@policija.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 01.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je vzdrževanje Siemensovih računalnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,403.000 SIT.
IV.1) Vsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave.
(g) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 344/04: Liko Pris d.o.o.,
kontaktna oseba: Teodor Lango, Verd 100a,
1360
Vrhnika,
Slovenija,
tel.
++386/1/750-64-75, faks +386/1/750-64-84,
elektronska pošta: teodor.lango@likopris.si,
internetni naslov: www.likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 2,403.000 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija
Generalna policijska uprava
Št. 403-188/2004/3
Ob-33355/04
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, Generalna policijska
uprava, kontaktna oseba: Tomaž Komatar,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija,
tel.
++386/1/472-56-84,
faks
++386/1/472-56-35, elektronska pošta:
tomaz.komatar@policija.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 01.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je vzdrževanje računalniške strojne in
programske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,238.868,77 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 332/04: S & T Hermes
Plus d.d., kontaktna oseba: Alenka Hepe,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija,
tel.
++386/1/589-54-49,
faks
++386/1/589-52-01, elektronska pošta:
alenka.hepe@hermes-plus.si,
internetni
naslov: www.hermes-plus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,238.868,77 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:
17. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Generalna policijska uprava
Ob-33522/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Janez Bučar in
Iztok Kopriva, Dunajska 106, 1000 Ljub-
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ljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47,
elektronska
pošta:
Iztok.kopriva@z-blagovnerezerve.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
II.5) Kratek opis: izvajanje kontrole
blaga, last Zavoda RS za blagovne
rezerve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 420,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja cena,
2. reference ponudnikov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02 S/2004 z dne 14. 7.
2004: Inspect d.d., kontaktna oseba: Milan
Cimperman, Linhartova 40A, 1001 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/436-14-55,
faks
01/436-16-30,
elektronska
pošta:
peter.palma@inspect.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 391,664.070 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22774/04 z dne 27. 8. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 035-32/04-54
Ob-33524/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS
Upravna enota Ljubljana, kontaktna oseba:
Marija Smole, Adamič-Lundrovo nabrežje 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-30-00,
faks 03/306-31-02, elektronska pošta:
marija.smole@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov in drugih površin z dobavo
sanitarnega potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2004: Valina d.o.o., kontaktna oseba: Jože Valentinčič, Štepanjska
cesta 22b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-30-00, faks 01/586-30-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41,655.628,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 141 z dne 3. 9. 2004,
Ob-23002/04.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2004.
Upravna enota Ljubljana

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-32745/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dlančniki in ročni terminali.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba..
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 862/04: Erpo Sistemi
d.o.o., kontaktna oseba: Franc Eržen, Pot v
Bitnje 71, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,024.869 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 862/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 13,024.869 SIT.
Valuta 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 81-84, Ob-20671/04 z dne 30. 7.
2004.
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VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-32746/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si; internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: orodje in mehanizacija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 623/A/04: Merkur d.d.,
kontaktna oseba: Šlajkovec Jože, Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,591.638 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 623/B/04: J-Rupert & Co.
d.o.o., kontaktna oseba: Rupert Janez, Ulica
Jožeta Jame 14, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,091.154 SIT.
Valuta: 120 dni.
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 623/A/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 9,591.638 SIT.
Valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 623/B/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 15,091.154 SIT.
Valuta 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
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V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list 71-72 z dne 2. 7. 2004,
Ob-17832/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-32748/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-127,
faks 22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: prevozna sredstva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
51,622.487 SIT (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02-DK/H-766/04 prevozna
sredstva: Petovia avto Ptuj d.o.o., kontaktna
oseba: Stanko Menoni, Ormoška cesta 23,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-35-12, faks
02/749-35-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 51,622.487 SIT. Valuta: 90
dni.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
02DK/H-766/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
51,622.487 SIT (brez DDV). Valuta 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.
Ob-32749/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000, Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-127,
faks 22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: univerzalni kabli
20 KV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
107,972.775 SIT (brez DDV).
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 06-AG/H-597/04 univerzalni kabli 20 KV: MR Export import
d.o.o., Glavni trg 17b, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 107,972.775 SIT. Valuta:
90 dni.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 06-AG/H-597/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
107,972.775 SIT (brez DDV). Valuta 60
dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.
Ob-32750/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-27,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
računalniška
II.5)
Kratek
opis:
oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 58,000.000 SIT:
– sklop A: 4,000.000 SIT; sklop B:
14,000.000 SIT; sklop C: 4,000.000 SIT;
sklop D: 10,000.000 SIT, sklop E: 13,000.000
SIT; sklop F: 10,000.000 SIT; sklop G:
3,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02-AU/H-862/04: računalniška oprema – sklop A: Marand d.o.o., kontaktna oseba: Danilo Valek, Gospejna ulica
14-16, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/229-72-22, faks 02/229-73-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop A: 4,102.000
SIT.
Valuta: 120 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02-AU/H-862/04: računalniška oprema – sklop B: Marand d.o.o., kontaktna oseba: Danilo Valek, Gospejna ulica
14-16, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/229-72-22, faks 02/229-73-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop B: 13,047.323
SIT.

Valuta: 120 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02-AU/H-862/04: računalniška oprema – sklop C: Informatika d.o.o.,
kontaktna oseba: David Črnko, Vetrinjska
ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija tel.
02/220-03-56, faks 02/252-38-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop C: 2,697.131,40
SIT.
Valuta: 60 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02-AU/H-862/04: računalniška oprema – sklop D: ITS d.o.o., kontaktna oseba: Zdenko Bautin, Leskoškova 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-58-00,
faks 01/585-59-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop D: 8,025.000
SIT.
Valuta: 90 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02-AU/H-862/04: računalniška oprema – sklop F: ITS d.o.o.: kontaktna oseba: Zdenko Bautin, Leskoškova 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-58-00,
faks 01/585-59-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop F: 8,540.000
SIT.
Valuta: 90 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Javno naročilo št. 02-AU/H-862/04: računalniška oprema – sklop G: ITS d.o.o., kontaktna oseba: Zdenko Bautin, Leskoškova 6,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-58-00,
faks 01/585-59-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop G:3,423.100
SIT.
Valuta: 90 dni.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
02AU/H-862/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
39,834.554 SIT (brez DDV).
Valuta: 60, 90 in 120 dni.
V.4.2.3)
Ali so bile narejene
izjeme pri uporabi evropskih speciﬁkacij:
ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2004.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-32892/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Rozalija Sabo, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
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04/208-36-14, faks 04/208-36-81, elektronska
pošta:
info@elektro-gorenjska.si,
rozi.sabo@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/OP-03/2004-ident
76331.
II.5) Kratek opis: dobava in izvedba
nadgradnje sistema za upravljanje telekomunikacijskega (TK) omrežja NMS/10
(Network Manager System).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 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. JN/OP-03/2004-ident 76331: ADD
COM, d.o.o., kontaktna oseba: Renato Sterle,
Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/257-36-45, faks 01/257-63-47.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,781.729 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
JN/OP-03/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 17,781.729 SIT.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-03/2004 –
ident 76331.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 70 z dne 28. 6. 2004, Ob-17223/04.
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: 26. 11. 2004.
Elektro Gorenjska d.d.
Ob-32894/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Rozalija Sabo, Ulica Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-36-14,
faks 04/208-36-81, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, rozi.sabo@elektrogorenjska.si, internetni naslov: www.elektrogorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/OP-01/2004-ident
60334.
II.5) Kratek opis: dobava in obnova
sekundarne opreme 20 KV stikališča v
RP Letališče Brnik.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/OP-01/2004-ident
60334: Iskra Sistemi, kontaktna oseba:
Anton Urankar, Stegne 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/500-42-02,
faks
01/519-14-24.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,549.350 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
JN/OP-01/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 15,549.350 SIT.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna cena ponujenega sistema 750
točk, reference sistema 100 točk, pogarancijsko vzdrževanje 80 točk, dodatne tehnične in funkcionalne lastnosti 70 točk.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-01/2004 –
ident 60334.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 5. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
7-8 z dne 30. 1. 2004, Ob-1128/04.
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: 26. 11. 2004.
Elektro Gorenjska d.d.
Št. 102/4858/2004
Ob-32946/04
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:
Martin Hostnik, Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-75, faks
01/474-24-42, elektronska pošta: Martin.hostnik@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. 88.
II.5) Kratek opis: dobava 110 kV GIS
postroja za objekt 110/35/20/10 kV
Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 450,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 88: Elektrotehna Elex
International trade d.o.o., kontaktna oseba:
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Anton Štampﬂ, Dunajska 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/234-47-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 514,436.300 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 88.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 514,436.300 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; S 102/2432/
2004 z dne 18. 6. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Gradnje
Ob-32893/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Rozalija Sabo, Ulica Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-36-14,
faks 04/208-36-81, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, rozi.sabo@elektrogorenjska.si, internetni naslov: www.elektrogorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/OP-05/2004-ident
79901.
II.5) Kratek opis: izgradnja energetskega objekta RTP 35/20 KV Bohinj,
Bohinjska Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/OP-05/2004-ident
79901: Energogroup, podjetje za inženiring,
gradnjo in vodenje investicijskih poslov,
d.o.o., kontaktna oseba: Luka Ferbežar,
Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-01-00, 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: 78,705.227,48 SIT.
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V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. JN/OP-05/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 78,705.227,48 SIT.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. najnižja ponujena cena 90%,
2. najkrajši ponujeni rok izvedbe del
10%.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-05/2004 –
ident 79901.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
88-90 z dne 13. 8. 2004, Ob-21749/04.
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: 26. 11. 2004.
Elektro Gorenjska d.d.

Storitve
Ob-32747/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IA – storitev št. 1.
II.5) Kratek opis: strojne in elektro
instalacije na objektih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 1317/04: Tames d.o.o.,
kontaktna oseba: Šprah Dušan, Ormoška
14, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,217.569,60 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1317/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 35,217.569,60 SIT.
Valuta 90 dni
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
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V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
95, z dne 27. 8. 2004, Ob-22805/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2004.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-32890/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Rozalija Sabo, Ulica Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-36-14,
faks 04/208-36-81, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, rozi.sabo@elektrogorenjska.si, internetni naslov: www.elektrogorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/OP-08/2004-ident
79455.
II.5) Kratek opis: izvajanje servisa in
overitev merilno-krmilnih naprav.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/OP-08/2004-ident
79455: Elektroservisi, d.d., kontaktna oseba:
Ivan Hozjan, Glavarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/257-36-45, faks
01/257-63-47.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,684.800 SIT
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
JN/OP-08/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 43,684.800 SIT.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-08/2004 –
ident 79455.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list

RS, št. 85-87 z dne 6. 8. 2004,
Ob-21422/04.
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: 26. 11. 2004.
Elektro Gorenjska d.d.
Ob-32891/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Rozalija Sabo, Ulica Mirka Vadnova
3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-36-14,
faks 04/208-36-81, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, rozi.sabo@elektrogorenjska.si, internetni naslov: www.elektrogorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-02/2004-ident 73405.
II.5) Kratek opis: dobava in izvedba
dograditve telekomunikacijskega (TK)
prenosnega sistema za relacijo RTP
Primskovo – RP letališče Brnik in dograditev TK omrežja za nadzor kakovosti
električne energije (EE).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/OP-02/2004-ident
73405: ADD COM, d.o.o., kontaktna oseba:
Renato Sterle, Tbilisijska 85, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/257-36-45,
faks
01/257-63-47.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,421.199 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. JN/OP-02/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 13,421.199 SIT.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-02/2004 –
ident 73405.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 61 z dne 4. 6. 2004, Ob-15338/04.
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: 26. 11. 2004.
Elektro Gorenjska d.d.
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Št. 87/4604/2004
Ob-32945/04
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:
Boris Lagler, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/474-39-01, faks
++386/1/474-39-02, elektronska pošta:
boris.lagler@eles.si,
internetni
naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 118/2004.
II.5) Kratek opis: nakup informacijskega sistema za nadzor in upravljanje
aktivne telekomunikacijske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 118/2004: Smart COM
d.o.o., kontaktna oseba: Roman Pirnat, Brnčičeva 45, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/561-16-06,
faks
++386/1/561-15-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,960.657,50 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 20,000.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 118/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 59/4859/2004
Ob-32947/04
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: Aleš
Kregar, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/474-25-70, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: Ales.kregar@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 130.

II.5) Kratek opis: izdelava študije koordinacije izolacije na 400 kV napetostnem
nivoju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročilo (študijo)
je lahko izpolnil samo izbrani izvajalec.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 130: Elekrtroinstitut Milan
Vidmar, kontaktna oseba: Stane Vižintin,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-01, faks 01/425-33-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,624.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 130.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 24,548.800 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij ne.
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:
21. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Št. 29/4913/2004
Ob-32949/04
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.
01/474-30-00,
faks
01/474-21-02,
elektronska
pošta:
andrej.ribic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava pilotnega
projekta: sistem za upravljanje in vzdrževanje zaščite.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 168/2004: Diveco d.o.o.,
kontaktna oseba: Dimitar Velkov, Vurnikova
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2,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/431-74-00, faks 01/431-71-11, internetni
naslov: diveco@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,404.800 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 168/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 35,404.800 SIT.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestilo o oddaji
natečaja
Ob-33536/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Komunalna direkcija, kontaktna oseba: Branko Belca, univ.
dipl. inž. str., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-14-02, faks
02/252-65-51,
elektronska
pošta:
branko.belca@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1) Oznaka projekta, ki ga je določil
naročnik: javni, državni, anonimni, enostopenjski, projektni natečaj za idejno arhitekturno-konstrukcijsko rešitev studenške brvi
čez reko Dravo v Mariboru ter arhitekturnourbanistično ureditev desnoobrežnega
dostopa do brvi iz Ruške ulice.
II.3) Opis: za idejno arhitekturno-konstrukcijsko rešitev studenške brvi čez
reko Dravo v Mariboru ter arhitekturnourbanistično ureditev desnoobrežnega
dostopa do brvi iz Ruške ulice.
II.4) Vrednost nagrade ali nagrad: žirija
je podelila nagrade in odkupe v naslednjih
zneskih vključno z vsemi davki in prispevki:
– zvišano 1. nagrado v višini 1,600.000
SIT,
– 2. nagrada ni bila podeljena;
– zvišano 3. nagrado v višini 700.000
SIT;
– dva zvišana odkupa v višini po 300.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
Zvišana 1. nagrada, šifra 42671
Avtorji:
Konstrukcije: Viktor Markelj, univ. dipl.
inž. arh., Rok Mlakar, univ. dipl. inž. gr.
Dušan Rožič, univ. dipl. inž. gr.
Arhitektura: Bogdan Reichenberg, univ.
dipl. inž. arh., Miha Milič, univ. dipl. inž. arh.,
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Gregor Reichenberg, univ. dipl. inž. arh.,
Sašo Rek, univ. dipl. inž. arh.
Ureditev okolja: Robert Gostinčar, univ.
dipl. inž. kraj. arh.
Renderingi: Daniel Čelig, univ. dipl. inž.
arh.
Maketa: Janez Roš, univ. dipl. inž. arh.
V.1.2) Vrednost nagrade: nagrada (brez
DDV): 1,333.333,33 SIT.
V.2.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
Zvišana 3. nagrada, šifra 22699
Avtorji: Tadej Veber, univ. dipl. inž. arh.,
Vukašin Ačanski, univ. dipl. inž. gr.
Sodelavci: Aleš Dudl, univ. dipl. inž. gr.,
Predrag Presečki, univ. dipl. inž. gr., David
Žalik, štud. gradb.
V.2.2) Vrednost nagrade: nagrada (brez
DDV): 583.333,33 SIT.
V.2.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
Zvišan odkup, šifra 05971
Avtorji: Jerneja Ačanski Veber, univ. dipl.
inž. arh., Jože Drobež, univ. dipl. inž. gr.
Sodelavci: Marjan Bevc, inž. gr., Dobroslav Čabrilo, univ. dipl. inž. gr.
V.2.2) Vrednost nagrade: nagrada (brez
DDV): 250.000 SIT.
V.2.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
Zvišan odkup, šifra 11693
Avtorji: Multiplan arhitekti: Aleš Žnidaršič,
univ. dipl. inž. arh., Gašper Medvešek, univ.
dipl. inž. arh., Primož Grabnar, univ. dipl. inž.
arh.
Sodelavci
Konstrukcija: Alan Sodnik, univ.
dipl. inž. gr.
Ocena investicije: Rajka Lavrič, gr. teh.
V.2.2) Vrednost nagrade: nagrada (brez
DDV): 250.000 SIT.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 6.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 77 z dne
16. 7. 2004, Ob-19389/04.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Javni razpisi
Št. 324-268/2004/1
Ob-33523/04
Na podlagi drugega odstavka 66. člena
Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00) ter
na podlagi 14. člena Pravilnika o postopkih
za priznavanje označb posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
javni razpis
za imenovanje organizacij za
ugotavljanje skladnosti (certiﬁciranje)
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma
živil z označbo geografskega porekla in
geografske označbe
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbira ene ali več organizacij
za ugotavljanje skladnosti (v nadaljnjem
besedilu: certiﬁciranje) posebnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil z označbo geografskega porekla in geografske označbe.
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II. Upravičenci: prijavijo se lahko pravne
ali ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 15.
in 24. člena Pravilnika o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 76/03 in
18/04) ter bodo akreditirani po SIST EN
45011 za posebne kmetijske pridelke oziroma živila skladno z zgoraj omenjenim pravilnikom najkasneje do 30. 3. 2005.
III. Priloge k vlogi
Zainteresirane pravne in ﬁzične osebe za
certiﬁciranje kmetijskih pridelkov oziroma
živil z živil z označbo geografskega porekla
in geografske označbe v skladu s Pravilnikom o postopkih za priznavanje označb
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
(Ur. l. RS, št. 76/03 in 18/04), morajo predložiti k vlogi naslednje izjave, dokazila ali
druge dokumente:
1. naziv in sedež upravičenca, ki se javlja
na javni razpis;
2. formalni pravni status pravne oziroma
ﬁzične osebe in dejavnost, za katere je registrirana (kopija izpiska iz sodnega registra,
ki je star največ dva meseca); v primeru, da
so upravičenci tuje pravne osebe vpisane v
sodni register v Republiki Sloveniji morajo
predložiti dokazila v slovenščini in dati
izjavo, da bodo vsi postopki in vodenje
dokumentacije potekali v slovenskem
jeziku;
3. dokazilo o najemu ali lastništvu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje vseh
nalog, povezanih s certiﬁciranjem;
4. popisni list ali inventar tehnične
opreme za izvajanje kontrole;
5. dokazilo o razpolaganju z ustrezno
računalniško opremo, ki bo omogočala
varno izmenjavo informacij s pristojnimi
organi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano;
6. poslovnik kakovosti za certiﬁciranje
kmetijskih pridelkov oziroma živil z označbo
geografskega porekla in geografske
označbe v skladu z zahtevami SIST EN
45011 in ustrezna navodila v skladu s SIST
EN 45011;
7. dokazila o številu zaposlenih in njihovi
strokovni
usposobljenosti
(izobrazba,
delavne izkušnje, strokovna izpopolnjevanja, izkušnje pri organiziranju izvajanja kontrol);
8. letni načrt kontrole;
9. akt o ustanovitvi oziroma statut, notranji pravilnik, ki zagotavlja varovanje zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o varovanju
zaupnih podatkov;
10. podpisano izjavo, da niso v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave;
11. osnutek pogodbe s proizvajalci;
12. osnutek poročila in zapisnika o
opravljeni kontroli;
13. osnutek certiﬁkata;
14. navedbo višine stroškov in načina
obračunavanja stroškov za certiﬁciranje
posameznih vrst proizvodov (cenik);
15. akreditacijsko listino za posebne
kmetijske pridelke oziroma živila skladno s
Pravilnikom o postopkih za priznavanje
označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS, št. 76/03 in 18/04) po
standardu serije SIST EN 45 011 oziroma,
če akreditacijske listine še nimajo, poročilo
presoj akreditacijske službe in korekturne
ukrepe, ki so bili s strani izvajalca posredovani akreditacijski službi;
16. kolikor so akreditirani za kmetijske
pridelke oziroma živila po SIST EN 45004,
ustrezno akreditacijsko listino;

17. kolikor že opravljajo certiﬁciranje ali
kontrolo, ustrezna dokazila.
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.
IV. Način in rok za prijavo: pisne prijave
z vso zahtevano dokumentacijo iz III. točke
je potrebno priporočeno poslati po pošti ali
osebno vložiti na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, najkasneje do
13. ure dne 31. 12. 2004. Vse pisne vloge
morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah,
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z besedami: “za javni razpis Določitev
organizacije za certiﬁciranje – ne odpiraj”.
V. Odpiranje in izbiranje vlog: odpiranje
prispelih vlog je javno in bo 5. januarja 2005
ob 10. uri, v sobi 643 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
cesta 58, v Ljubljani.
VI. Merila za izbor:
A)
a) akreditacija:
– kontrolne organizacije, ki so akreditirane za posebne kmetijske pridelke oziroma
živila po standardu SIST EN 45 011 – 30
točk;
– organizacije, ki so akreditirane za kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma živil po
SIST EN 45 004 – 20 točk;
b) opravljanje certiﬁciranja:
– opravljajo certiﬁciranje kakovosti drugih kmetijskih pridelkov oziroma živil skladno
s standardom SIST EN 45 011 – 20 točk;
– opravljajo kontrolo kmetijskih pridelkov
oziroma živil skladno s standardom SIST EN
45004 – 15 točk;
– so usposobljeni za certiﬁciranje drugih
proizvodov – 10 točk;
c) cena:
– vlagatelj z najnižjo ceno za ugotavljanje skladnosti – 5 točk;
– vlagatelj z do 20% višjo ceno, kot je
najnižja cena – 3 točke;
– vlagatelj z do 40% višjo ceno kot je najnižja cena – 2 točki;
– vlagatelj z do 50% višjo ceno kot je najnižja cena – 1 točko.
Kolikor vložnik v merilih za izbor v točkah
a in b ustreza kriterijem v več alinejah, se
mu šteje alineja z večjim številom točk.
Točke dosežene v alinejah posameznega
merila znotraj a in b se ne seštevajo.
Za imenovanje mora vlagatelj doseči
vsaj 30 točk.
B) Imenovanje in sklenitev pogodbenega
razmerja
Po opravljenem javnem razpisu, na podlagi 66. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS,
št. 54/00), minister z odločbo določi organizacije za ugotavljanje skladnosti (certiﬁciranje) posebnih kmetijskih pridelkov oziroma
živil z označbo geografskega porekla in
geografske označbe, ki se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
V 30 dneh po objavi odločbe minister z
določenimi organizacijami za kontrolo
posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
z označbo geografskega porekla in geografske označbe sklene pogodbo, v kateri se
podrobneje opredeli medsebojno pogodbeno razmerje.
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Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog.
Vlagatelji vlog bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 dni
od datuma odpiranja vlog.
C) Informacije: dodatne informacije o
razpisu so na voljo pri Mariji Ajdič Francelj
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, tel. 01/478-93-10, e-pošta:
marija.ajdic@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 1650/2004
Ob-32751/04
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,
6215 Divača, davčna št.: 48502502, objavlja
na podlagi 7. člena Pravilnika o soﬁnanciranju prireditev na območju Občine Divača
(Uradni list RS, št. 54/04 in 109/04)
javni razpis
za soﬁnanciranje izrednih prireditev na
območju Občine Divača v letu 2004
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 233.500 SIT.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– posredni in neposredni uporabniki proračuna Občine Divača, ter društva in klubi s
sedežem na območju Občine Divača, ki so
organizirali prireditve na območju Občine
Divača;
– društva in klubi, ki so organizirali prireditev/ve izven območja Občine Divača, ker
jim Občina Divača za izvedbo prireditve/ev
ni mogla zagotoviti ustreznih prostorov.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– priskrbljena vsa potrebna dovoljenja
(soglasja…), ki so potrebna za izvedbo prireditve,
– izjava, da za izvedbo iste prireditve
niso bila pridobljena sredstva iz drugih
postavk občinskega proračuna in, da organizator ne bo vložil zahtevka za pridobitev
dodatnih sredstev za prijavljeno prireditev iz
proračuna Občine Divača,
– da je omenjena prireditev izredna prireditev. Za izredno prireditev se šteje prireditev, ki ni določena v programu društva za
tekoče leto in so razmere botrovale njen
nastanek.
4. Iz proračuna Občine Divača se soﬁnancira:
– kulturne prireditve,
– športne prireditve,
– turistične prireditve,
– kompleksne prireditve in
– manjše vaške prireditve.
5. Obrazci za pridobitev sredstev:
obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača, pri referentu za gospodarstvo v
času uradnih ur. Vse dodatne informacije v
zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-09-37,
Nataša Macarol.
6. Dostava vlog: izpolnjene vloge z vsemi
zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga
za razpis Izredne prireditve v letu 2004«
osebno ali po pošti do srede, 22. 12. 2004
do 12. ure na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v roku
osmih dni po njegovem sprejemu.
Občina Divača

Ob-32862/04
1. Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve v
sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in
prostor Slovenije – ZAPS ter strokovnimi
društvi objavlja
rezultate
za javni, državni, anonimni,
enostopenjski, projektni natečaj za
idejno zasnovo arhitekture razširitve
Osrednje knjižnice Celje
2. 1. nagrada v znesku 2,500.000 SIT se
podeli elaboratu s šifro »00002«
Avtorji:
Jan Trošt, štud. arh.
Aleš Vodopivec, abs. arh.
Marko Smrekar ml., štud. arh.
Marko Smrekar, u.d.i.a.
Svetovalec za statiko: doc. dr. Vojko
Kilar.
Svetovalec za požarno varnost: prof. dr.
Alojz Muhič.
Svetovalec za strojne inštalacije: Demetrij Lavrih, u.d.i.s.
3. 3. nagrada v višini 1,200.000 SIT se
podeli elaboratu s šifro »26017«.
Avtorji.
Ahitektura:
Sadar Vuga Arhitekti d.o.o., Cankarjevo
nabrežje 11, Ljubljana:
Jurij Sadar, u.d.i.a.
Boštjan Vuga, u.d.i.a. Grad dip (AA)
Luisa Degrassi, dott. arh.
Lucijan Šifrer, u.d.i.a.
Tomaž Krištof, u.d.i.a.

Javne dražbe
Ob-33067/04
Lokalni podjetniški center d.o.o. objavlja
javno dražbo,
ki bo dne 10. 12. 2004 ob 8. uri; na
sedežu Lokalnega podjetniškega centra
d.o.o., Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, za
prodajo:
I. Predmet prodaje: poslovni prostor v
upravni zgradbi, parc. št. 365/13, 365/51,
365/52 in 365/53 k.o. Trnovlje vpisane pri vl.
št. 897 v izmeri 20,50 m2, po izklicni ceni
3,200.000 SIT.
Objekt je v najemu za čas javne dražbe.
II. Pogoji in pravila dražbe
Na dražbi lahko sodelujejo domače pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež
v Republiki Sloveniji, ter ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Predstavnik
pravne osebe se mora izkazati s pisnim
pooblastilom ali overjenim izvodom izpisa iz
registra, ﬁzična oseba pa z osebnim dokumentom, pri čemer mora predložiti tudi potrdilo o državljanstvu.
Predkupno pravico ob enakih pogojih
ima dosedanji najemnik.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik plačati varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Lokalnega
podjetniškega centra d.o.o. številka
06000-0902367437 pri Banki Celje d.d. s
pripisom “varščina za javno dražbo”. Pred
začetkom javne dražbe se mora ponudnik
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David Ruić, dipl. inž.
Or Ettlinger, dipl. inž.
Svetovalec za bibliotekarstvo:
Matjaž Eržen, univ. dipl. bibl.
Zasnova konstrukcije:
Angelo Žigon, u.d.i.g.
Marjeta Gogala, u.d.i.g.
Zasnova inštalacij:
Biro Es d.o.o., Tržaška cesta 51a, Ljubljana.
4. Podelita se odkupa, vsak v vrednosti
750.000 SIT delu:
– s šifro »28293«
Avtorice:
Lidija Dragišič, u.d.i.a.
Alenka Korenjak, u.d.i.a.
Eva Prelovšek, u.d.i.a.
Veronika Ščetinin, u.d.i.a.
in delu s šifro:« 40029«
Avtorji:
Anka Privšek, u.d.i.a.
Damjan Kmetič, u.d.i.a.
Sandi Trajkov, u.d.i.a.
Sodelavec:
Miha Vehovar, abs. arh.
5. Posebna nagrada v vrednosti
1,000.000 SIT se dodeli delu »LIBER«:
avtorji:
Atelje Marko Mušič, Stari trg 11a, Ljubljana.
6. Odškodnine v zneskih po 250.000 SIT
prejmejo elaborati FLUX4, SIK.CE, PKOKC;
KORLI in 54321.
7. Razstava bo odprta od 28. oktobra do
30. novembra v prostorih Osrednje knjižnice
Celje, Muzejski trg 1.
Mestna občina Celje

izkazati s potrjenim prenosnim nalogom.
Varščino bomo uspešnemu ponudniku vračunali v kupnino, drugim pa brez obresti
vrnili najkasneje v 30 dneh po končani
dražbi.
Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora prodajno pogodbo skleniti najkasneje v 30 dneh
po končani dražbi. Če uspešni ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal
celotne kupnine v dogovorjenem roku, se
prodaja razveljavi, plačano varščino pa bo
zadržal Lokalni podjetniški center d.o.o.
Davek na dodano vrednost, stroške
sestave in overitve pogodb ter druge stroške
v zvezi z nakupom in prenosom lastništva
mora plačati kupec.
Informacije posreduje Lokalni podjetniški
center d.o.o. Celje, Trg celjskih knezov 8,
Celje, tel. 03/426-51-86.
Lokalni podjetniški center d.o.o.
Ob-33085/04
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepov Občinskega
sveta občine Postojna št. 03201-1/2004 z
dne 26. 10. 2004 ter 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. v k.o. Razdrto, vl. št. 436: parc. št.
45/1 travnik 4. razred v izmeri 1309 m2 in
pašnik 2. razred v izmeri 1309 m2 za gradnjo
skladno z veljavnimi prostorskimi planskimi

Stran

8280 /

Št.

129 / 3. 12. 2004

in izvedbenimi akti Občine Postojna ter ostalimi veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi
akti, ki urejajo to področje; izklicna cena:
4,900.000 SIT,
2. v k.o. Slavina, vl. št. 712: parc. št.
972/1 travnik 6. razred v izmeri 4153 m2 in
pašnik 2. razred v izmeri 500 m2; izklicna
cena: 16,204.072 SIT.
Zemljišče je predvideno za gradnjo
objektov, namenjenih za proizvodnjo, servise in skladišča, za komunalne dejavnosti
in promet, v skladu z veljavnimi prostorskimi
planskimi in izvedbenimi akti Občine
Postojna ter ostalimi veljavnimi zakonskimi
in podzakonskimi akti, ki urejajo to področje.
3. v k.o. Postojna, vl. št. 283: parc. št.
1315/2 travnik 2. razred v izmeri 84 m2 in
parc. št. 2717/1 cesta v izmeri 780 m2; vl. št.
1897: parc. št. 1314/1 travnik 2. razred v
izmeri 279 m2 in parc. št. 1293/1 travnik 2.
razred v izmeri 1076 m2 ter parc. št. 2612/1
pot v izmeri 325 m2, vpisana v seznamu
XXXIII kot javno dobro, z odvzemom tega
statusa pa postane last občine. Vsa zemljišča se prodajajo skupaj za izklicno ceno:
19,550.000 SIT.
Zemljišča se nahajajo v mestu Postojna
in so skupaj s parcelami v privatni lasti glede
na Odlok o ureditvenem načrtu Titova cesta
v Postojni (Ur. l. RS, št. 57/94) in ostale
veljavne zakonske in podzakonske akte, ki
urejajo to področje, opredeljena kot zazidljiva zemljišča, ki so namenjena gradnji
trgovskega centra.
II. Pogoji prodaje na javni dražbi
Javna dražba bo ustna. Najmanjši znesek višanja znaša 100.000 SIT. Izklicne
cene nepremičnin že vključujejo davek na
dodano vrednost.
Zemljišča so delno komunalno opremljena, investitorji jih bodo opremili sami na
lastne stroške, le-ti bodo upoštevani pri
odmeri komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek se investitor zaveže
plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Ta se bo odmeril na podlagi veljavnih predpisov.
Na javni dražbi dosežena cena zemljišča
se zniža glede na status dražitelja (nakup
zemljišča za gradnjo stanovanjskega objekta
za prvo reševanje oziroma neprimerno
rešen stanovanjski problem, odpiranje novih
delovnih mest) skladno s 15.a členom
Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna (Ur. l. RS, št. 71/00,
122/00, 84/01, 128/03).
Stroške za izpeljavo postopka pri notarju,
vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na
območju Evropske unije ali katerekoli izmed
njenih članic in ﬁzične osebe, ki izkažejo, da
so državljani Evropske unije ali katerekoli
izmed njenih članic.
Dražitelji se morajo pred pričetkom javne
dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele), ki jo bodo dražili,
na transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345 s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Neuspelim dražiteljem se bo varščina vrnila v
roku 8 dni po opravljeni javni dražbi brez
obresti.
Rok za podpis pogodbe je 15 dni po prejemu pogodbe oziroma po prejemu obvestila
občine, v primeru, da sestavi notarski zapis
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pogodbe notar. Kupnino je kupec dolžan
plačati v roku 8 dni po prejemu računa, ki se
mu ga izstavi po podpisu pogodbe. Plačilo
celotne kupnine v prej določenem roku je
bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Uradu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine
Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna št. 25-27,
ali na tel. 05/728-07-86; ogled lokacij je
mogoč po predhodnem dogovoru.
Javna dražba bo v torek, 21. 12. 2004 ob
10. uri v sejni dvorani Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230
Postojna.
Občina Postojna
Ob-33664/04
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana objavlja na podlagi določil Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in
110/02-ZDT-B) ter v skladu z določili
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS št. 12/03 in 77/03)
in Programa prodaje stvarnega premoženja
Mestne občine Ljubljana za leto 2004
javno dražbo
za prodajo službenih vozil – osnovnih
sredstev
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje so službena vozila:

SIT. V ceni je zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki ga plača kupec. Najnižji znesek,
za katerega je možno višati izklicno ceno je
5.000 SIT.
5. Način plačila kupnine: kupnina se
mora plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe, na podračun enotnega
zakladniškega
računa
MOL,
št. 01261-0100000114 MOL izvrševanje proračuna, sklic na številko: 01000.
6. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
7. Javna dražba bo potekala v Klubu 15
na Magistratu v Ljubljani, Mestni trg 1, dne
20. 12. 2004 ob 9.uri.
Interesenti se morajo pred pričetkom
javne dražbe, od 8.30 dalje, izkazati z dokazili iz 12.točke te objave.
8. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene,
na podračun enotnega zakladniškega
računa Mestne občine Ljubljana št.
01261-0100000114 MOL izvrševanje proračuna, sklic na številko: 201006 z navedbo:
»Plačilo varščine za javno dražbo službenih
vozil – osnovnih sredstev«.
9. Plačana varščina se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim
dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku
15 dni od dneva dražbe.
10. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o premičninah lahko interesenti dobijo na tel.
01/306-11-70 (ga. Petkovšek).
11. Županja Mestne občine Ljubljana,
oziroma Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne
občine Ljubljana s soglasjem županje si pri-

Znamka vozila

Letnik

Prevoženi km

Izklicna cena
v SIT

1. AUDI A8 2,8 QUATTRO
2. RENAULT MEGANE
3. RENAULT R5 FIVE
4. RENAULT R5 CAMPUS

1996
2000
1994
1993

103.800
108.068
103.000
30.241

3,249.000
1,300.000
132.200
129.200

3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: premičnine, opisane v 2. točki te
objave so predmet prodaje na javni dražbi.
Prodajna pogodba mora biti sklenjena v
roku 8 dni po zaključku javne dražbe. Če
uspeli dražitelj v določenem roku ne sklene
pogodbe, se šteje, da je odstopil od
nakupa, ponudnik pa zadrži njegovo varščino.
4. Izklicna cena premičnine:
1. Izklicna cena za predmetno premičnino AUDI A8 2,8 Quattro znaša 3,249.000
SIT. V ceni je zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki ga plača kupec. Najnižji znesek,
za katerega je možno višati izklicno ceno je
50.000 SIT.
2. Izklicna cena za predmetno premičnino Renault Megane znaša 1,300.000 SIT.
V ceni je zajet DDV po predpisani stopnji
20%, ki ga plača kupec. Najnižji znesek, za
katerega je možno višati izklicno ceno je
20.000 SIT.
3. Izklicna cena za predmetno premičnino Renault R5 FIVE znaša 132.200 SIT. V
ceni je zajet DDV po predpisani stopnji 20%,
ki ga plača kupec. Najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno je 5.000
SIT.
4. Izklicna cena za predmetno premičnino Renault R5 Campus znaša 129.200

držuje pravico, da lahko začeti postopek
prodaje ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
12. Pogoji za sodelovanje na javni
dražbi
Na dražbi lahko sodelujejo pravne osebe
in samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji ter ﬁzične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Pravne osebe in
samostojni podjetniki morajo pred pričetkom
dražbe predložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ﬁzične
osebe pa potrdilo o državljanstvu in veljaven
osebni dokument (na vpogled).
Pred pričetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu varščine (original) in priložiti celotno številko
računa (št. banke in št. računa) za primer
vračila varščine.
13. Drugi pogoji in pravila javne dražbe:
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe, ki so se pred začetkom javne
dražbe izkazale s potrdilom o plačani varščini.
– premičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«,
– kupec poravna DDV ter vse druge
dajatve in stroške, povezane s prenosom
premičnine,
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– na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
– dražba za predmetno premičnino je
končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudb,
– kupcu se osnovno sredstvo izroči v last
in posest po plačilu celotne kupnine.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
14. Ogled osnovnih sredstev
Interesenti si pred dražbo lahko ogledajo
vozila, ki so predmet javne dražbe na lokaciji: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport,
Resljeva 18, v petek 10. 12. 2004 med 9. in
11. uro.
Komisija za pridobivanje in razpolaganje
s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana za izvedbo javne dražbe, bo javno
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03, 77/03).
Mestna občina Ljubljana

Razpisi delovnih
mest
Ob-33118/04
Popravek
V razpisu za prosta uradniška delovna
mesta: svetovalec, Tržnega inšpektorata
Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 127 z dne 26. 11. 2004,
Ob-32184/04, se popravi prvi odstavek in se
pravilno glasi:
Republika Slovenija, Ministrstvo za
gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike
Slovenije, Ljubljana, Parmova 33, razpisuje
prosta uradniška delovna mesta.
Uredništvo
Ob-32752/04
Republika Slovenija, Upravna enota Tolmin, Ulica padlih borcev 1/b, Tolmin, objavlja
prosto uradniško delovno mesto
svetovalec.
Javni uslužbenec bo naloge izvrševal v
nazivu svetovalec II. Delo na tem delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivu svetovalec
I, svetovalec II in svetovalec III. Izbrani kandidat bo opravljal dela: vodenje zahtevnejših
upravnih postopkov na področju gradbenih
zadev in sodelovanje pri opravljanju zahtevnejših nalog na tem področju.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne ali tehnične smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega 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 – predložitev
pisne izjave kandidata,

– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje točke
– predložitev pisne izjave kandidata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
splošnih in posebnih pogojev ter dodatnih
znanj naj pošljejo kandidati v roku 8 dni od
objave (rok za prijavo začne teči z dnem
objave) na naslov: Republika Slovenija,
Upravna enota Tolmin, Ulica padlih borcev
1/b, 5220 Tolmin, v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj« – delovno mesto svetovalec.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Izbrani javni uslužbenec bo opravljal delo
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
in s 5-mesečnim poskusnim delom v
Oddelku za okolje in prostor.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije na tel. 05/380-08-00
(Metka Gregorčič ali mag. Darja Urbančič).
Upravna enota Tolmin
Ob-32753/04
Na podlagi 109. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02), objavlja Občina Prevalje javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
pripravnika za usposabljanje za delo
na delovnem mestu »svetovalec« na
oddelku za komunalno cestno gospodarstvo.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo, smer javna uprava.
Drugi posebni pogoji:
– usposobljenost za delo z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom morajo predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma spisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(dobite ga na pristojnem sodišču).
Izbrani kandidat bo opravljal delo na
delovnem mestu, ki se opravlja v uradniškem nazivu svetovalec III.
Prijave s pisnimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev lahko kandidati pošljejo na naslov:
Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje.
Rok za prijavo je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS oziroma od dneva objave na Zavodu za zaposlovanje. Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 02/824-61-14 (Stanko Kumprej).
Občina Prevalje
Ob-32754/04
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
Trg OF 13, Ljubljana, v skladu s 56. in z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02 in 2-70/04) objavlja
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javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
št. 189 – svetovalec(ka) v Direktoratu
za šport – št. 122-167/2004.
Delovno mesto svetovalec(ka) je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu svetovalec(ka) I, svetovalec(ka) II in
svetovalec(ka) III. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu svetovalec(ka) III.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– 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 nima opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto omenjeni izpit opravile najkasneje v
roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati(ke) izpolnjevati še splošne pogoje,
ki so določeni s predpisi s področja delovnega prava in pogoje, ki jih določa drugi
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati(ke) predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat(ka) ima),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, in
– pisno izjavo v kateri kandidat(ka) izjavlja:
– da ni bil(a) pravnomočno obsojen(a)
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil(a)
obsojen(a) na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani(a) kandidat(ka)
bo opravljal(a) delo v poslovnih prostorih
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Trg
OF 13, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih
prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidati(ke) naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom (z opisom dosedanjih delovnih izkušenj) in z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, v 8 dneh od dneva objave javnega
natečaja, na naslov: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj svetovalec(ka) –
št….«. Če je prijava poslana priporočeno po
pošti, se šteje, da je pravočasna, če je
oddana na pošto najkasneje zadnji dan roka
za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11 ure, na
tel. 01/478-46-94, Matej Špenko.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
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Št. 518/2004
Ob-32755/04
Osnovna šola Podčetrtek razpisuje
prosto delovno mesto
pomočnice vzgojiteljice
za določen čas, s polnim delovnim časom
od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005. Začetek dela
1. 1. 2005.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št.
12/96, 23/96, 22/00, 64/01, 108/02 in 34/03).
Prijave in dokazila o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: OŠ
Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek.
Kandidate bomo obvestili o izboru v
zakonitem roku.
Osnovna šola Podčetrtek
Ob-32864/04
Svet Centra za socialno delo Lenart razpisuje delovno mesto
direktorja.
Za direktorja je po določilih Statuta Centra in Zakona o socialnem varstvu lahko
imenovan-a kandidat-ka, ki poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialne varstvu:
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovnih izpit po Zakonu
o socialnem varstvu.
Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za
dobo 5 let. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od objave razpisa na naslov:
Center za socialno delo Lenart, Ilaunigova
19, 2230 Lenart, z oznako »Za razpisno
komisijo«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30
dneh po objavi razpisa.
Center za socialno delo Lenart
Su 20/2004-18(01)
Ob-32877/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec
(strokovni sodelavec) 2 prosti delovni
mesti za nedoločen čas.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (javni
natečaj), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-50.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 122-20/2004
Ob-32912/04
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje,
prostor in energijo na podlagi 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
gradbeni inšpektor (1 delovno mesto
v Kopru).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih inšpektor III, II in I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s
področja graditve objektov za kandidate z
univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih izkušenj s področja graditve objektov
za kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje jezika narodne skupnosti (italijanski).
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,
– 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. 351/04
Ob-32913/04
Sodnik za prekrške v Murski Soboti
objavlja prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec.
1. Organ in kraj opravljanja: Sodnik za
prekrške Murska Sobota, Lendavska ulica
18, 9000 Murska Sobota.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec.
3. Delo na uradniškem delovnem mestu
se lahko opravlja v naslednjih nazivih: višji
pravosodni svetovalec III, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec
I.
4. Pogoji za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoj:
– pravniški državni izpit ali pravosodni
izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
določajo predpisi s področja delovnega
prava in pogoje, ki jih določa drugi odstavek
88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
5. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna zahtevana delovna doba,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev
(izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (izdaja ga krajevno Okrajno pristojno sodišče).
6. Rok in naslov za vlaganje prijav: pisne
ponudbe z opisom delovnih izkušenj ter
dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi
na naslov: Sodnik za prekrške Murska
Sobota, Lendavska ulica 18, 9000 Murska
Sobota (z oznako »za javni natečaj«).
7. Oseba, ki daje informacije o izvedbi
javnega natečaja: Marija Oršoš, tel.
02/530-47-10.
8. Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s 4-mesečnim
poskusnim delom.
9. Kandidate bomo o odločitvi obvestili v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Sodnik za prekrške Murska Sobota
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Su 20/2004-18(01)
Ob-32914/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
svetovalec v pravosodju; svetovalec
v službi za alternativno reševanje sporov; 1 prosto delovno mesto za nedoločen čas.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec v pravosodju
III, svetovalec v pravosodju II in svetovalec
v pravosodju I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne ali
družboslovne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj
oziroma
– univerzitetna izobrazba pravne ali
družboslovne smeri,
– pripravnik.
Posebni pogoji:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave in izpita iz sodnega
reda, pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na delovno mesto navedena izpita opravili
najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (javni
natečaj), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-50.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 121-28/04
Ob-32915/04
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
objavlja javni natečaj za prosta uradniška
delovna mesta v mestni upravi:
v oddelku za gospodarjenje z zemljišči:
1. vodja službe (m/ž) za urbano ekonomiko in trženje.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivu podsekretar. Urad-

nik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar, na lokaciji Ambrožev trg 7, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
gradbene smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in usposobljenost
za delo z računalnikom ter vodstvene oziroma komunikacijske sposobnosti. Prednost
pri izboru za delovno mesto bodo imeli kandidati/ke z izkušnjami na delovnem področju, za katerega kandidirajo.
2. višji svetovalec (m/ž).
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji
svetovalec III, na lokaciji Ambrožev trg 7,
Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba, pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 4 mesece delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in usposobljenost
za delo z računalnikom.
v oddelku za urbanizem:
3. višji svetovalec (m/ž) v Referatu za
upravne naloge in lokacijske informacije.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji
svetovalec III, na lokaciji Poljanska c. 28,
Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
gradbene, arhitekturne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za
visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta
in 4 mesece delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in usposobljenost
za delo z računalnikom. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati/ke z univerzitetno izobrazbo in delovnimi izkušnjami s področja, za
katerega kandidirajo.
4. višji svetovalec (m/ž) v Odseku za
prostorski razvoj in prostorski red.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji
svetovalec III, na lokaciji Poljanska c. 28,
Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
gradbene, arhitekturne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za
visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta
in 4 mesece delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in usposobljenost
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za delo z računalnikom. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati/ke z univerzitetno izobrazbo in delovnimi izkušnjami s področja, za
katerega kandidirajo.
v Zavodu za varstvo okolja:
5. višji svetovalec (m/ž).
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu višji
svetovalec III, na lokaciji Linhartova 13,
Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
naravoslovne ali tehnične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za
visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta
in 4 mesece delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in usposobljenost
za delo z računalnikom. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati/ke z univerzitetno izobrazbo in delovnimi izkušnjami s področja, za
katerega kandidirajo.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
določa Zakon o delovnih razmerjih ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (za
delovno mesto pod 3. točko);
– 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/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska službe, AdamičLundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Odločbo o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh po
opravljenem natečajnem postopku.
V osmih dneh od dokončnosti odločbe o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim kandidatom bomo v vseh navedenih primerih
sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
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Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Vilma Reisner, na tel.
01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana
Št. 121-29/04
Ob-32916/04
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02)
objavlja javni natečaj za prosta uradniška
delovna mesta v mestni upravi:
v oddelku za gospodarske javne službe
in promet:
1. višji svetovalec (m/ž).
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec II in
višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge
opravljal/a v nazivu višji svetovalec II na
lokaciji Trg MDB 7, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
pravne, ekonomske ali tehniške smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj za
visoko strokovno izobrazbo oziroma 5 let in
4 mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in usposobljenost
za delo z računalnikom. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati/ke z univerzitetno izobrazbo in delovnimi izkušnjami s področja za
katerega kandidirajo.
2. višji svetovalec (m/ž).
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec II in
višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge
opravljal/a v nazivu višji svetovalec II na
lokaciji Trg MDB 7, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
tehniške smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj za
visoko strokovno izobrazbo oziroma 5 let in
4 mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in usposobljenost
za delo z računalnikom. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati/ke z univerzitetno izobrazbo in delovnimi izkušnjami s področja za
katerega kandidirajo.
3. višji svetovalec (m/ž) v Službi za
skupne zadeve.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec II in
višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge
opravljal/a v nazivu višji svetovalec II na
lokaciji Trg MDB 7, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– univerzitetna izobrazba, pravne smeri;
– najmanj 5 let in 4 mesece delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in usposobljenost
za delo z računalnikom.
v inšpektoratu:
4. mestni redar (m/ž) – dve delovni
mesti.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih občinski redar III,
občinski redar II in občinski redar I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu občin-
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ski redar III, na lokaciji Proletarska 1, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj srednja izobrazba, gimnazijske, prometne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni upravni izpit;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo znanje
enega svetovnega jezika in usposobljenost
za delo z računalnikom. Zaželen je strokovni
izpit iz upravnega postopka.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv
(državni izpit iz javne uprave za delovna
mesta pod 1., 2. in 3. točko ter strokovni
upravni izpit – 4. točka), ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
določa Zakon o delovnih razmerjih ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave ozrioma strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (za
delovni mesti pod točko 1 in 3);
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska službe, AdamičLundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Odločbo o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh po
opravljenem natečajnem postopku.
V osmih dneh od dokončnosti odločbe o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim kandidatom bomo v vseh navedenih primerih
sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom, pod 4. točko
z 2-mesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Vilma Reisner, na tel.
01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana
Št. 111-125/04-0515
Ob-32917/04
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 okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. 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
Su 01016/2004
Ob-32919/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Okrajno sodišče v Kamniku, Tomšičeva 2, Kamnik, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec.
1. Javni uslužbenec bo naloge na tem
delovnem mestu opravljal v nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v
nazivu višji pravosodni svetovalec III, najmanj 5 let v nazivu višji pravosodni svetovalec II, najmanj 8 let v nazivu višji pravosodni svetovalec I,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
3. Kandidati morajo predložiti k prijavi
naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma opravljenem pravosodnem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Kamniku, Tomšičeva 2, Kamnik.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila.
Prijave je potrebno poslati v roku 8 dni od
objave tega javnega natečaja, na naslov:
Okrajno sodišče v Kamniku, Urad predsednice (za javni natečaj), Tomšičeva 2, 1240
Kamnik.
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Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
8 dni po odločitvi.
Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja: vodja urada predsednice
Barbara Šinkovec, tel. 01/831-91-80.
Okrajno sodišče v Kamniku
Št. 212-31/2004
Ob-32948/04
Republika Slovenija, Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, vabi k sodelovanju
pripravnico/pripravnika v Sektorju za
informacijsko infrastrukturo in tehnologijo.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati/-ke:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba – računalništvo, informatika, matematika ali druga ustrezna smer.
Kandidati/-ke morajo k svoji vlogi z življenjepisom priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in
sicer za čas opravljanja pripravništva, in
sicer za osem mesecev ter polnim delovnim
časom. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na strokovno-tehnično delovno
mesto programer aplikacij III.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo delo opravljal/a v poslovnih prostorih Statističnega urada
Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana. Delo bo opravljal/-a v
Sektorju za informacijsko infrastrukturo in
tehnologijo.
Nudimo vam delo v ustvarjalnem delovnem okolju in možnost nadaljnjega strokovnega usposabljanja.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanim dokazilom v osmih dneh po objavi na naslov:
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana. Ob prijavi se
obvezno sklicujte na številko: 212-31/2004.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke:
– s poznavanjem programskega paketa
Oracle;
– s poznavanjem tehnologije relacijskih
baz podatkov;
– z izkušnjami pri razvoju aplikacij v jezikih SQL, PL-SQL ali Java;
– z osnovnim poznavanjem operacijskega sistema MS Windows in njegovega
programskega okolja;
– višjo stopnjo znanja angleškega
jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata/-ke za strokovno
usposabljanje in sposobnost komuniciranja,
zanesljivost ter natančnost.
Vse prijavljene kandidate/-ke bomo o
izbiri pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom/-ko.
Dodatne informacije lahko dobite pri Karmen Kleindienst, na tel. 01/234-06-60.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 21/2004
Ob-33077/04
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, Dunajska c. 22, Ljubljana na podlagi
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02), tretjega odstavka 58. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
14/03), 4. člena Pravilnika o državnotožilskem
pripravništvu, opr. št. Tu 242/03 z dne 27. 11.
2003, Odloka o določitvi števila pripravniških

delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih (Ur. l. RS, št. 59/03) in določb
Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v
pravosodnih organi (Ur. l. RS, št. 22/04),
objavlja javni natečaj za zaposlitev
državnotožilskih pripravnikov za
usposabljanje univerzitetnih diplomiranih pravnikov za samostojno pravniško
delo v okviru državnega tožilstva ter priprave na pravniški državni izpit.
Pripravniško delovno mesto objavljamo
na Okrožnem državnem tožilstvu v Slovenj
Gradcu:
– 1 mesto za pripravnika, ki sklene delovno razmerje na okrožnem državnem tožilstvu.
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati
so:
– pridobljen naziv univerzitetni diplomirani pravnik ali nostriﬁcirana diploma tuje
pravne fakultete,
– državljanstvo RS in aktivno znanje slovenskega jezika ali državljanstvo tuje države
in znanje slovenskega jezika, če obstaja
pravna in dejanska vzajemnost z državo,
katere državljan je,
– poslovna sposobnost in splošna zdravstvena zmožnost.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopija diplome,
– izpis ocen opravljenih izpitov,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz četrte in pete alinee prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev ter da ni v
kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v četrti alinei prejšnjega
odstavka. Potrdili bodo izbrani kandidati
morali predložiti pred nastopom dela kot
državnotožilski pripravniki.
Pri izbiri kandidata se bodo upoštevali
naslednji objektivni in subjektivni kriteriji in
sicer:
– študijski uspeh in posebna priznanja s
tega področja,
– dosežki na drugih področjih in
– pripravljenost za nadaljnje delo na
državnem tožilstvu.
Z izbranimi kandidati za opravljanje pripravništva s sklenitvijo delovnega razmerja
na Okrožnem državnem tožilstvu, bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas
24 mesecev s polnim delovnim časom.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
dokazili, ki so potrebna pri upoštevanju kriterijev za izbiro kandidata, v 8 dneh od
dneva objave na naslov: Vrhovno državno
tožilstvo RS, Skupna služba za kadrovske
zadeve, Dunajska c. 22, Ljubljana ali na
elektronski naslov: dtrs@dt-rs.si.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave.
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Za dodatne informacije smo vam na voljo
na tel. 01/434-19-28.
Vrhovno državno tožilstvo RS
Ob-33080/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02),
objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj
za prosta delovna mesta v Mestni upravi:
1. »višji svetovalec – za zastopanje
MOM, MČ in KS« v Oddelku za splošne in
pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih višji svetovalec II in višji
svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu »višji svetovalec II«.
Delovno področje:
– zastopanje Mestne občine Maribor,
mestnih četrti ter krajevnih skupnosti pred
organi upravne enote, sodišči in drugimi
državnimi organi in priprava za to potrebnih
dokumentov,
– priprava mnenj pri sklepanju pogodb, s
katerimi se ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na nepremičninah
občine,
– priprava zahtevnejših pogodb in drugih
aktov, ki se nanašajo na urejanje pravnih
razmerij mestne občine,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih
postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava in 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo
delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in dodatna znanja:
– pravniški državni izpit,
– usposobljenost za delo z osebnim
računalnikom.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– pisno izjavo o nekaznovanosti,
– pisno izjavo o tem, da zoper vas ni bil
uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s štirimesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Mestne občine Maribor, Ul. Heroja
Staneta 1, Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne
zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave javnega natečaja. Obravnavali
bomo samo pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne
informacije dobite na tel. 02/220-13-40 pri
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Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu nina.hernah@maribor.si.
2. »tajnik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti« v Referatu za mestne
četrti in krajevne skupnosti v Oddelku za
splošne in pravne zadeve.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih referent III, referent II in
referent I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a
v nazivu »referent III«.
Delovno področje:
– opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog v zvezi z delovanjem mestnih četrti
in krajevnih skupnosti v skladu z odlokom o
mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
– spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud prebivalcev in
organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti
ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam,
– reševanje zahtevnejših pobud in predlogov prebivalcev in organov mestnih četrti
in krajevnih skupnosti,
– dajanje splošnih informacij strankam,
– sprejemanje pisnih vlog strank,
– opravljanje
enostavnih
upravnih
nalog.
Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava in 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo
delovnega mesta:
– srednja splošna izobrazba,
– tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– usposobljenost za delo z osebnim
računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– pisno izjavo o nekaznovanosti,
– pisno izjavo o tem, da zoper vas ni bil
uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s trimesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu krajevne skupnosti MalečnikRuperče.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom naj kandidati/kandidatke
pošljejo na naslov: Mestna uprava Mestne
občine Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor. Rok za prijavo je osem dni od
dneva objave javnega natečaja. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne
vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne
informacije dobite na tel. 02/220-13-40 pri
Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 173
Ob-33081/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in
2/04), Republika Slovenija, Upravna enota
Sevnica objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
višji referent v Oddelku za upravne
notranje zadeve za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Delovno mesto višji referent je uradniško
delovno mesto, ki se opravlja v nazivih višji
referent III, II ali I. Javni uslužbenec na delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v
nazivu višji referent III.
Zahtevani pogoji:
– višja strokovna izobrazba družboslovne ali upravne smeri;
– 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– opravljen strokovni upravni izpit.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (strokovni upravni izpit in strokovni izpit iz upravnega postopka);
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o
nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Delovne naloge:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi;
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o
dejstvu;
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji;
– opravljanje drugih upravnih nalog
podobne zahtevnosti.
Skladno z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za prosto delovno mesto
kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita pod
pogojem, da bodo v primeru izbora navedeni izpit opravili najkasneje v letu dni od
imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8
dneh od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Republika Slovenija, Upravna enota
Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, z
oznako »Javni natečaj«. Kandidati bodo o
izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po
opravljenem izboru.
Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
lahko dobite na Upravni enoti Sevnica, Glavni
trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/816-38-76.
Upravna enota Sevnica
Ob-33083/04
Agencija Republike Slovenije za okolje
objavlja javni natečaj za naslednji prosti
delovni mesti:
1. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za
upravljanje z vodami, Sektorju za vodno

območje Donave, Oddelku območje Savinje, za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Delovno mesto višji svetovalec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izobrazbo gradbene smeri, ki bodo izkazovali reference z delovnega področja upravljanja z vodami. Delo se bo opravljalo na
sedežu Agencije Republike Slovenije za
okolje, Lava 11, Celje.
2. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za
okolje, Sektorju za presoje vplivov na
okolje, za določen čas enega leta s polnim
delovnim časom. Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II
in I. Javni uslužbenec bo opravljal naloge
višjega svetovalca III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovno tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izobrazbo na področju gradbeništva, strojništva ali kemijske tehnologije. Zaželjeno je
znanje angleškega jezika do stopnje samostojne pisne in ustne komunikacije s predstavniki organov EU. Poleg tega se od kandidata pričakuje ustrezna usposobljenost za
delo z računalnikom in poznavanje okoljske
zakonodaje s področja dela. Delo se bo
opravljalo na sedežu Ministrstva za okolje,
prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1a, Ljubljana.
Za delovni mesti višjega svetovalca se
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
ga morajo opraviti najkasneje v roku šestih
mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil, iz katerih je razvidna
izobrazba po stopnjah izobrazbe;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Kadrovska služba,
Vojkova 1b, Ljubljana ali na elektronski
naslov: ursa.zakrajsek@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave v elektronski obliki ni
pogojena z elektronskim podpisom. V vlogah naj se kandidati sklicujejo na zaporedno
številko razpisanega delavnega mesta.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-70-92 (M. Vadnjal).
Agencija Republike Slovenije za okolje
Su 2105/2004
Ob-33084/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka – na področju preiskovalno-kazenskih zadev (strokovni(a)
sodelavec(ka)).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40 ur
na teden ter s poskusno dobo v trajanju treh
mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz
katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrožno sodišče
v Kopru, Urad predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrožno sodišče v Kopru

Ob-33087/04
Svet zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona objavlja javni natečaj
za prosto delovno mesto
direktorja javnega zavoda s 5-letnim
mandatom.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– visoka izobrazba ekonomske, pravne
ali organizacijske smeri,
– dve leti delovnih izkušenj iz področja
svetovanja in pospeševanja razvoja malega
gospodarstva ali regionalno/lokalnega razvoja,
– aktivno obvladati uradni jezik,
– biti državljani Republike Slovenije,
– ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti
obsojen na nepogojno zaporno kazen v trajanju več kot šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– poznati računalniške programe v okolju
Windows (Word, Excel, Internet, e-pošta),
– vozniški izpit B kategorij.
Kandidat mora imeti dodatna znanja:
– vodstvene sposobnosti,
– znanja upravljanja kadrovskih virov,
– sposobnosti odločanja na najvišjih
nivojih,
– aktivno znanje nemščine in angleščine,
– sposobnost nastopanja v javnosti,
– komunikacijske veščine.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– kratki življenjepis,
– overjeno fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo delodajalca o navedbi del in
trajanju opravljanja del iz področja svetovanja in pospeševanja razvoja malega
gospodarstva ali regionalno/lokalnega razvoja,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zaradi 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,
– potrdilo o znanju tujih jezikov,
– program razvoja podjetniško razvojne
agencije.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona, Partizanska 11, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »Prijava na javni natečaj«, in sicer v 15
dneh od dneva te objave oziroma od objave
pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS oziroma od dneva objave
pri Zavodu za zaposlovanje RS. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso izbrani.
Informacije v zvezi z javnim natečajem
dobite na tel. 564-82-08 vsak delavnik od 7.
do 9. ure, Janja Brumen.
Podjetniško razvojna agencija
Gornja Radgona
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Št. 257/2004
Ob-33137/04
Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za zasedbo delovnih
mest.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
I. Uradniška delovna mesta:
1. svetovalec drugega namestnika
predsednika – eno delovno mesto.
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: višji svetnik in svetnik računskega
sodišča.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. univerzitetna izobrazba,
2. osem let delovnih izkušenj,
3. kandidat mora izpolnjevati vsaj enega
od naslednjih pogojev:
– naziv preizkušeni državni revizor po
Zakonu o računskem sodišču ali
– naziv pooblaščeni revizor po Zakonu o
revidiranju ali
– naziv državni revizor po Zakonu o
računskem sodišču in pet let revizijskih delovnih izkušenj ali
– znanstveni naslov,
4. znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika.
2. pomočnik vrhovnega državnega
revizorja – dve delovni mesti.
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: svetnik in višji svetnik.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. univerzitetna izobrazba,
2. pet let delovnih izkušenj,
3. naziv državni revizor po Zakonu o
računskem sodišču ali
4. znanstveni naslov,
5. znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika.
To delovno mesto lahko zasede tudi kandidat, ki ne izpolnjuje pogoja po 3. točki, če
ima določeno število točk, s katerimi se meri
revizijske dosežke, pod pogojem, da najkasneje v roku dveh let po začetku prvega
izvajanja programa izobraževanja za naziv
državni revizor pridobi ta naziv.
3. strokovni sodelavec za revidiranje
– pet delovnih mest.
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: višji svetovalec III in višji svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. najmanj visoka izobrazba,
2. šest mesecev delovnih izkušenj,
3. opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma, če kandidat nima tega izpita, ga je
dolžan opraviti v letu dni od imenovanja v
naziv.
4. pripravnik (za usposabljanje za delo
na delovnem mestu strokovni sodelavec
za revidiranje) – štiri delovna mesta.
Pogoj za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka izobrazba.
Izbrani kandidat bo po končanem pripravništvu napoten na opravljanje državnega
izpita iz javne uprave.
Vsi kandidati morajo izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
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– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o pridobitvi ustreznega naziva (preizkušeni državni revizor,
državni revizor, pooblaščeni revizor) oziroma fotokopijo dokazila o opravljenem pravniškem državnem izpitu ali državnem izpitu
iz javne uprave,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku,
– ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za
oblikovanje besedil.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj
strokovno usposobljen, bo na poziv računskega sodišča predložil naslednja dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
II. Strokovno-tehnični delovni mesti:
1. Kadrovik II – eno delovno mesto.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. najmanj visoka izobrazba pravne
smeri,
2. tri leta delovnih izkušenj,
3. poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil.
2. Tajnik – eno delovno mesto.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
1. srednja izobrazba,
2. eno leto delovnih izkušenj,
3. poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za
oblikovanje besedil.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom, razen za delovno mesto
pripravnika, s katerim bomo sklenili delovno
razmerje za določen čas (za čas opravljanja
pripravništva).
Izbrani kandidat na uradniško delovno
mesto pod 1. točko bo delo opravljal na
sedežu računskega sodišča v Ljubljani.
Za uradniška delovna mesta, navedena
pod 2., 3. in 4. točko bomo izbirali kandidate
za opravljanje dela na sedežu računskega
sodišča v Ljubljani ali za opravljanje dela v
enoti računskega sodišča v Mariboru. Izbrani
kandidati bodo delo opravljali na eni od
navedenih lokacij in pri revidirancu.
Izbrani kandidat na strokovno-tehnično
delovno mesto pod 1. točko bo delo opravljal na sedežu računskega sodišča v Ljubljani. Izbrani kandidat na strokovno-tehnično delovno mesto pod 2. točko bo delo
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opravljal v enoti računskega sodišča v
Mariboru.
Pisne prijave z dokazili pošljite v roku 8
dni od objave na naslov: Računsko sodišče
Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000
Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj«. V
prijavi poleg delovnega mesta navedite tudi
kraj (Ljubljana ali Maribor), kjer želite opravljati delo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za
prijavo na natečaj.
Dodatne informacije lahko dobite v
kadrovski službi pri Ivici Podlipnik Dregarič
(tel. 01/478-58-14).
Računsko sodišče RS
Ob-33356/04
V skladu z določili 56. in 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 in 110/02) in upoštevajoč določbe
Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata občin Beltinci, Črenšovci, Odranci,
Turnišče in Velika Polana (Uradni list RS, št.
114/04) ter Sporazuma o pravicah in obveznosti občin ustanoviteljic inšpektorata,
župan Občine Beltinci objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta
inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu občin Beltinci, Črenšovci, Odranci,
Turnišče in Velika Polana, za nadzor
občinskih predpisov.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto, ki se opravlja v nazivu inšpektor III.
Kandidati morajo izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava in 88. člena Zakona o javnih uslužbencih ter naslednje pogoje za
zasedbo delovnega mesta:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo VII. stopnjo zahtevnosti
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba tehnične, pravne ali upravne smeri,
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih
izkušenj,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja in preizkus znanja za vodenje
in odločanje v prekrškovnem postopku,
– usposobljeni morajo biti za delo z osnovami računalništva,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– imeti morajo znanje enega svetovnega
jezika,
– imeti morajo vozniški izpit za voznika
motornega vozila B kategorije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi
(diplome),
– fotokopijo potrdil o opravljenih strokovnih izpitih in o preizkusu znanja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot

šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje in ne sme biti starejše od treh
mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita za inšpektorje ter opravljenega
preizkusa znanja za vodenje in odločanje v
prekrškovnem postopku pod pogojem, da
bodo v primeru izbora na navedeno delovno
mesto navedena strokovna izpita opravile
najkasneje v enem letu in preizkus znanja v
treh mesecih od imenovanja v naziv.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo kandidat opravljal
na območju občin Beltinci, Črenšovci,
Odranci, Turnišče in Velika Polana in na
sedežih teh občin.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev morajo kandidati poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Beltinci, Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci, z označbo: »za javni
natečaj – inšpektor«.
Rok za prijavo je 8 dni in začne teči
naslednji dan po objavi natečaja. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 60
dni od dneva objave.
O izbiri kandidata bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe bo s kandidatom
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 02/541-35-35.
Občina Beltinci
Št. 271-7-102/762-04
Ob-33363/04
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
objavlja javni natečaj za zasedbo 2 uradniških delovnih mest v Uradu za logistiko:
1. vodja sektorja (m/ž) v sektorju za
ﬁnančne zadeve; uradniški naziv: policijski svetnik.
Pogoji:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
»zaupno«,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
izbrani kandidat izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani kandidat
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko
določenem roku).
Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju ﬁnančnega poslovanja v
državni upravi.
Opis del in nalog:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje dela sektorja,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v
zvezi s ﬁnančno-materialnim poslovanjem
policije,
– sodelovanje pri pripravi normativnih
aktov ter vodenje razvojnih projektov,
– sodelovanje pri izvajanju programov
izpopolnjevanja in usposabljanja,
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– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega
delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
2. vodja sektorja (m/ž) v sektorju za
materialno-tehnične zadeve; uradniški
naziv: policijski svetnik.
Pogoji:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
»zaupno«,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
izbrani kandidat izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani kandidat
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko
določenem roku).
Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju izvajanja javnih naročil.
Opis del in nalog:
– načrtovanje,organiziranje, vodenje in
kontroliranje dela sektorja za materialnotehnične zadeve,
– opravljanje najzahtevnejših nalog z
delovnega področja sektorja,
– pripravljanje informacij, analiz in poročil ter predlaganje ukrepov,
– sodelovanje pri pripravi normativnih
aktov ter vodenje razvojnih projektov,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega
delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Poleg tega morajo kandidati izpolnjevati
še posebne pogoje, določene v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) in 67. členu
Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 49/98, 66/98,
93/01 in 79/03).
Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo prijavi, poleg kratkega
življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi,
delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo o
nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 3
mesecev in potrdilo, da niso v kazenskem
postopku (pridobiti na pristojnem sodišču),
vključno do 4. 12. 2004 na naslov: MNZ –
Policija, Urad za organizacijo in kadre, 1501
Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v 60 dneh po poteku razpisnega roka.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Jožici Mihelčič, tel. 01/472-45-60.
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Ob-33526/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije, Mali trg 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
inšpektor (Inšpekcija za kemikalije).
Pogoji:
– zahtevana izobrazba: univerzitetna
izobrazba naravoslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za inšpektorja ali strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit.
Prednost bodo imeli kandidati/ke z izkušnjami na področju razvrščanja, pakiranja in
označevanja kemikalij, varnostnih listov

kemikalij ter poznavanja zakonodaje Evropske unije s tega področja.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
inšpektor/ica III. Delo na delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih inšpektor/ica II in
inšpektor/ica I.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/a na
sedežu Urada Republike Slovenije za kemikalije, Mali trg 6, 1000 Ljubljana.
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu za inšpektorja oziroma iz upravnega
postopka,
– 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.
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« s
kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po
objavi naslova na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana
oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 478-60-26. Kandidate
bomo o izboru obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Št. 560/04
Ob-33528/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT in
2/04 – ZDSS) Služba Vlade RS za evropske
zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v Sektorju za pravo EU.
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Šubičeva 11.
II. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni/e diplomirani/e
pravniki/ce;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni/e na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
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– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– z dobrim splošnim poznavanjem prava
EU, ki se bo preverjalo s preizkusom znanja;
– z delovnimi izkušnjami na področju
prava EU;
– ki so se dodatno izobraževali/e na
področju prava EU;
– z znanjem francoskega in/ali nemškega jezika;
– z znanjem drugih uradnih jezikov EU.
IV. Kandidati/ke morajo priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil
obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi prej navedenega
kaznivega dejanja,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi (diplome, pridobljene v RS ali nostriﬁcirane tuje diplome),
– življenjepis z dokazili iz katerih so razvidna znanja in sposobnosti iz točke II (znanje angleškega jezika) in točke III.
V. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Služba Vlade RS za evropske
zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo
»Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta
pripravnik v sektorju za pravo EU.«
VI. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni od zaključka izbirnega postopka. O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki
izdana upravna odločba, drugim kandidatom/kam pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani/e. Z izbranim/o kandidatom/ko bomo
po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili
pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10
mesecev s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan od 10. do 11. ure na
tel. 01/478-24-83.
Služba Vlade RS za evropske zadeve

Druge objave
Ob-33527/04
Na podlagi 23. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
12/04), Ministrstvo za gospodarstvo
objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za imenovanje
članov Strokovnega sveta
Javne agencije za tehnološki razvoj
Republike Slovenije
1. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Predmet poziva: predmet poziva je
zbiranje predlogov za imenovanje članov
Strokovnega sveta Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije iz vrst stro-
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kovnjakov s področja gospodarstva, znanosti in zainteresirane javnosti.
3. Roki za pošiljanje predlogov: javni
poziv je odprt od objave do 20. decembra
2004.
4. Pogoji poziva
Predloge za imenovanje članov Strokovnega sveta Javne agencije za tehnološki
razvoj Republike Slovenije lahko predložijo
Gospodarska zbornica Republike Slovenije,
Obrtna zbornica Republike Slovenije, gospodarska interesna združenja, univerze in
druge raziskovalne organizacije, institucije
inovativnega okolja, sindikati, organizacije
civilne družbe in druge organizacije zainteresirane javnosti.
Za posameznega predlaganega kandidata se posredujejo naslednji podatki:
– ime in priimek ter dan, mesec in leto ter
kraj rojstva;
– stopnjo izobrazbe;
– naziv organizacije, kjer je kandidat
zaposlen in delo, ki ga opravlja;
– stalno prebivališče;
– življenjepis kandidata;
– reference s področja tehnološkega razvoja;
– kratko utemeljitev predloga in kandidatovo videnje tehnološkega razvoja;
– izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo in ne opravlja dela oziroma dejavnosti na področju, kjer obstaja
možnost konﬂikta med njegovimi zasebnimi
in javnimi interesi na strani agencije.
Kandidat mora izpolnjevati najmanj
naslednje pogoje:
– da ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– je strokovnjak s področja tehnološkega
razvoja;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ni zaposlen v agenciji.
Pri odpiranju bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse prijave, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– nepopolne prijave.
5. Izbira kandidatov za člane: komisija, ki
jo je imenoval minister, bo preverila popolnost vlog in jih po vrstnem redu prispetja
uvrstila v preglednico.
6. Prednostni kriteriji
Kandidat izpolnjuje prednostne kriterije,
če:
– deluje na gospodarskem področju ali
ima reference s področja sodelovanja z
gospodarstvom;
– je aktiven na področju tehnološkega
razvoja in inovativnosti;
– ima najmanj 8 let delovnih izkušenj, od
tega 3 leta s področja razvojno raziskovalne
in tehnološke dejavnosti (kar dokazuje z
navedbo referenc);
– dobro pozna problematiko razvojno
raziskovalne dejavnosti in tehnološkega razvoja;
– ima izkušnje s področja delovanja
agencije;
– ima izkušnje s timskim in projektnim
delom.
7. Uporaba kriterijev: izbranih bo 15
kandidatov. Izbrani bodo kandidati, katerih
prijava bo izpolnjevala vse splošne kriterije
in bodo zaposleni v različnih vrstah dejavnosti.
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8. Izbira: končno izbiro kandidatov opravi
minister, ki s sklepom imenuje 14 članov in
predsednika Strokovnega sveta agencije.
9. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti predložena na naslov:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana, do
20. decembra 2004 oziroma najpozneje ta
dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Prijava mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: »Ne odpiraj
– Prijava na javni poziv za imenovanje članov Strokovnega sveta agencije«.
10. Pristojna za dajanje informacij in
pojasnil je Mateja Nemanič, tel. 478-36-41,
e-mail: m.nemanic@gov.si.
11. Obravnava prijav in obveščanje o
izboru: o odločitvi ministra za gospodarstvo
o izboru bodo predlagatelji izvedeli pisno v
roku 15 dni po izbiri.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-32863/04
Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka d.d., Metelkova 7,
1000 Ljubljana, razpisuje
oddajo v najem poslovnih prostorov in
zemljišč gostinsko-turističnega objekta
Okrepčevalnice Zatrnik na Pokljuki
Objekt leži na parcelni št. 518/6 k.o. Zg.
Gorje in je v tlorisni izmeri 190 m2. Pripadajoče funkcionalno zemljišče – dvorišče v
izmeri 389 m2.
Najemni pogoji:
1. Nepremičnine, ki so predmet razpisanega najema mora najemnik prevzeti v
celoti.
2. Prijave na razpis morajo biti vložene
pisno in priložene zahtevane priloge.
3. Rok za vložitev prijave je 15 dni po
objavi razpisa. Prijave zainteresirani vložijo
v zaprti kuverti, na kateri naj bo oznaka
»Razpis za najem«. Prijavo vložite na
naslov: Sklad za spodbujanje razvoja TNP
d.d., Metelkova 7, 1000 Ljubljana.
4. Najem bo trajal nedoločen čas.
5. Ponudniki morajo položiti kavcijo v
višini 1,100.000 SIT. Ta znesek bo najemodajalec poračunal kot predplačilo najemnine
oziroma za pokritje obveznosti iz naslova
najemnine ter nepremičnin. Kandidatu za
najem, ki ne bo izbran bomo navedeno kavcijo vrnili v roku 8 dni po izboru, v skladu s
pogoji, ki so navedeni v tem razpisu.
6. Nepremičnino bo mogoče prevzeti po
sporazumitvi sedanjega najemnika, ki mu je
rok za izpraznitev potekel 17. 11. 2004.
Vsak ponudnik mora v prijavi na razpis
priložiti:
– gradivo o tem razpisu s prilogami,
lahko dvigne na Skladu informacijske
pisarne Metelkova 7, Ljubljana, vsak dan od
10. do 11. ure;
– na podlagi tega gradiva mora kandidat
prijavi za najem priložiti:
– izjavo, da bo podpisal najemno
pogodbo, katere predlog je sestavni del razpisnega gradiva;
– dokaz, da ima plačano kavcijo;
– izjavo, da bo redno vzdrževal navedene nepremičnine in za njih skrbel kot
dober gospodar;
– izjava, da bo redno plačeval najemnino in da bo plačeval obveznosti, ki so
vezane na upravljanje s temi nepremičninami;

– izjava, da bo v primeru, da bo Sklad
vodil investicijska vzdrževalna dela na
objektu, prilagajal poslovanje izvajanj teh
investicijskih del;
– izjava, da bo sodeloval pri propagandnih oglasih in akcijah Sklada, kadar bodo ta
vezana na turistično predstavitev tega
območja;
– izjavo, da bo objekt zavaroval pri
zavarovalnici, ki bo predložila ustrezno
ponudbo, zavarovalnico izbere najemnik in
o tem obvesti najemodajalca.
O prevzemu objekta bo napisan zapisnik. Najemno razmerje začne teči 15 dni po
prevzemu objekta.
Sklad za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka d.d.
Ob-33105/04
Družba Kompas MTS d.d., Pražakova 4,
1000 Ljubljana izraža namero prodati nepremičnine in zbira ponudbe za odkup poslovnih objektov in prostorov, ki se nahajajo na
območju oziroma v bližini mednarodnih mejnih prehodov na območju Republike Slovenije:
– poslovni objekt na MMP Jurij, parc. št.
242/4 in 242/7, k.o. Jurij.
Objekt je bil zgrajen leta 1994 in ima
444 m2 uporabne površine. Od tega 172 m2
predstavlja restavracija s točilnico, 48 m2
kuhinja, preostalo površino predstavljajo
pisarniški, sanitarni, skladiščni in pomožni
prostori. Ima nepokrito teraso za 40 gostov
ter zadostno število parkirnih mest. Je klimatiziran in centralno ogrevan na utekočinjen
naftni plin, možnost enega ali več telefonskih priključkov.
Objekt je vzdrževan in je opremljen z
inventarjem in osnovnimi sredstvi, ki so
potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti.
– poslovni objekt na MMP Jurij, parc. št.
244/2 k.o. Jurij.
Objekt je bil zgrajen leta 1988 in popolnoma obnovljen leta 1998, ima 620 m2 uporabne površine, od tega 227 m2 trgovine,
190 m2 glavnega skladišča, preostalo površino predstavljajo pisarniški, sanitarni, skladiščni in pomožni prostori. Objekt je vzdrževan in je opremljen z inventarjem in
osnovnimi sredstvi, ki so potrebna za opravljanje trgovske dejavnosti.
– poslovni objekt, ki se nahaja v sklopu
mejnega platoja MMP Šentilj, parc. št.
1036/2 k.o. Šentilj.
Objekt je bil popolnoma obnovljen leta
1990 in ima 1168 m2 uporabne površine, od
tega 522,38 m2 predstavlja gostinski lokal v
1. nadstropju, skupaj s kuhinjo, sanitarijami
in pomožnimi prostori, 604,45 m2 v pritličju
objekta pa predstavlja trgovski lokal. Objekt
je vzdrževan in opremljen z inventarjem in
osnovnimi sredstvi, ki so potrebna za opravljanje trgovske in gostinske dejavnosti.
– objekt na mednarodnem mejnem prehodu Predel, parc. št. 304/4 in 304/3, k.o.
Strmec.
Objekt, ki ima značaj planinske postojanke, je bil zgrajen leta 1950 in v letu 1990
delno obnovljen. Obsega poslovne (trgovina
in gostinski lokal) in bivalne prostore v treh
etažah, klet, pritličje in mansarda, v skupni
izmeri 308 m2.
– poslovni prostor – dve pisarni na
območju tovornega terminala Sežana, med
mestom Sežana in MMP Fernetiči, v skupni
izmeri 32,82 m2, v poslovni zgradbi, stoječi

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
na parc. št. 3878/3 k.o. Sežana. Poslovni
prostor je kot etažna lastnina vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Sežani.
Zemljiškoknjižno
stanje
navedenih
nepremičnin je urejeno in so bremen prosta.
Vsem zainteresiranim kupcem predlagamo,
da pisne ponudbe z navedbo cene in plačilnih pogojev v roku 14 dni od te objave
posredujejo na sedež družbe Kompas MTS
d.d., Pražakova 4, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ponudba za nakup nepremičnin«. Na
podlagi tega oglasa prejete ponudbe Kompasa MTS d.d. ne zavezujejo k sklenitvi prodajne pogodbe.
Več informacij o nepremičninah lahko
dobite na sedežu družbe tel. 234-41-04,
ogled objektov je možen na podlagi predhodnega dogovora.
Kompas MTS d.d.
Ob-33344/04
Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2,
1000 Ljubljana, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje:
1. Dvosobno stanovanje v I. nadstropju,
Grajzerjeva ulica 24, Ljubljana-Vevče, v
izmeri 41 m2, ležeče na parceli 1704/1 in
1706 k.o. Kašelj.
Izklicna cena je 12,000.000 SIT.
Stanovanje je v solastnini z Danico Oblak
in se prodaja kot celota.
II. Pogoji prodaje:
1. Stanovanje se prodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno.
2. Stanovanje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, edino merilo je cena. Če
komisija ne bo mogla izbrati najugodnejšega
ponudnika, lahko pozove vse ponudnike k
dopolnitvi ponudbe ali z njimi opravi pogajanja.
3. Podpis pogodbe: v 30 dneh od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe.
4. Plačilo kupnine: v roku 8 dni od prejema računa na transakcijski račun Onkološkega inštituta Ljubljana: 01100-6030277797
(3/4), pri čemer se položena varščina všteje
v kupnino in v roku 8 dni po podpisu pogodbe
na transakcijski račun Danice Oblak
020383780748582 (1/4).
5. Izklicna cena ne vsebuje nobenih davkov. Vse davčne dajatve in stroške v zvezi s
pogodbo in vknjižbo lastninske pravice nosi
kupec.
6. Če najugodnejši ponudnik v roku ne
sklene pogodbe ali celotne kupnine ne plača
v dogovorjenem roku, velja, da je kupec
odstopil od pogodbe. Prodajalec ima pravico
brez dodatnega roka za izpolnitev zadržati
vplačano kavcijo.
7. Stanovanje preide v last in posest
kupca, ko je kupnina v celoti plačana.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji stanovanja na podlagi javne ponudbe:
1. V postopku prodaje stanovanja na
podlagi javne ponudbe lahko sodelujejo
ﬁzične in pravne osebe, ki resnost svoje
ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini
10% od izhodiščne cene stanovanja na
transakcijski račun Onkološkega inštituta
Ljubljana: 01100-6030277797 s pripisom
»varščina stanovanje«.
2. Varščina bo ponudnikom, s katerimi
ne bo sklenjena kupoprodajna pogodba,
vrnjena v roku 15 dni od datuma izbire najugodnejšega ponudnika na podlagi javne
ponudbe, brez obresti.

3. Pisna ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma naziv ponudnika in njegov točen naslov,
– potrdilo o državljanstvu (ﬁzične
osebe),
– ponujeni znesek,
– potrdilo o plačani varščini,
– številko transakcijskega računa za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
– fotokopijo osebne izkaznice (ﬁzične
osebe),
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe),
– davčno številko,
– matično številko (pravne osebe).
IV. Postopek
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana,
Zaloška 2, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ponudba za stanovanje – Ne odpiraj«, do
20. 12. 2004 do 12. ure.
2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse navedene pogoje.
3. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po
izbiri.
5. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v osmih dneh po
izboru najugodnejšega ponudnika.
V. Drugo
Stanovanje se nahaja v lepi vili iz tridesetih let v prijetnem, mirnem okolju, ima
velik balkon, je več let prazno in potrebno
prenove. K stanovanju sodi sorazmerni del
skupnih prostorov in funkcionalnega zemljišča.
Dodatne informacije v zvezi s prodajo in
ogledom nepremičnin od 3. 12. do 16. 12.
2004 dobite v službi za javna naročila, Irena
Šuštar, tel. 587-91-26.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. 121/2004
Ob-33079/04
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), 44. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta občine Miren-Kostanjevica št.
032-01/2002-26-02 z dne 14. 10. 2002,
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129,
Miren objavlja
javno vabilo k nakupu nepremičnin
(metoda javne ponudbe)
1. Naziv in sedež organizatorja javne
ponudbe: Občina Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren (v nadaljevanju: prodajalka).
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje sta nepremičnini:
– parc. št. 1879/2 k. o. Opatje selo, odprti
kop, 1534 m2 in
– parc. št. 1892/3 k. o. Opatje selo, gozd
4 raz., 1792 m2, odprti kop, 1790 m2. Parceli
v skupni izmeri 5116 m2 sta v naravi v delu
zaraščen kraški teren, v delu pa opuščen
kamnolom. Plansko je parc. št. 1879/2 k. o.
Opatje selo delno obstoječe stavbno zemljišče in delno neplodna površina, parc. št.
1892/3 k. o. Opatje selo pa je delno obstoječe stavbno zemljišče, delno neplodna
površina in delno zemljišče za proizvodno,

Št.

129 / 3. 12. 2004 /

Stran

8291

obrtno in servisno dejavnost z urejanjem po
usmeritvah organizacijske naloge. Parceli
nimata urejene povezave z javno cesto.
3. Izklicna cena: izklicna cena za nepremičnino parc. št. 1879/2 k.o. Opatje selo
znaša 926.935 SIT, za nepremičnino parc.
št. 1892/3 k.o. Opatje selo pa 2,164.459 SIT.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
50.000 SIT. Od kupnine se obračuna 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec. Kupec plača tudi stroške overitve
pogodbe in stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim vpisom, ostale stroške v zvezi s pogodbo
pa nosi prodajalka.
4. Kriterij za izbiro najugodnejše ponudbe
je najvišja ponujena kupnina.
5. Prodaja se izvede po principu videnokupljeno.
6. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo ponudnika,
– naslov stalnega bivališča oziroma
sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno,
– matično in davčno številko ponudnika
in
– dokazilo o plačani varščini.
7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v višini
10% ponujene cene na podračun proračuna
prodajalke Občine Miren-Kostanjevica št.
01275-0100014366. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8
dni po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
8. Obveznost prodajalke, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
9. Izbrani ponudnik mora v 30 dneh od
dokončnosti sklepa o izbiri skleniti prodajno
pogodbo. Če ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, prodajalka zadrži njegovo varščino.
10. Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
podračun
proračuna
prodajalke
št.
01275-0100014366. Plačilo celotne kupnine
v navedenem roku je bistvena sestavina
pogodbe. Če kupec ne plača kupnine v
celoti v navedenem roku, se pogodba šteje
za razdrto.
11. Vknjižba lastninske pravice kupca na
nepremičnini bo možna na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalka
izdala po plačilu celotne kupnine.
12. Ponudniki svoje pisne ponudbe
dostavijo v zaprti ovojnici najkasneje do
srede, 22. 12. 2004 do 10. ure na naslov:
Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129,
5291 Miren. Ponudbe se zbirajo do konca
razpisnega roka. Na zaprti ovojnici mora biti
pod naslovom občine vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnin – Ne odpiraj«. Ponudbi mora biti priloženo potrdilo o
plačilu varščine.
13. Ponudniki oziroma interesenti lahko
ponudbo za nakup nepremičnin dopolnijo,
umaknejo ali nadomestijo z drugo in sicer do
izteka roka za predložitev ponudbe. V primeru umika ponudbe se plačana varščina
vrne.
14. Interesentom se na njihovo zahtevo
pošlje fotokopija načrta parcel, na podlagi
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katerega si lahko nepremičnini ogledajo in
se seznanijo z njunim izgledom in stanjem,
podrobnejše informacije o njiju pa lahko
dobijo na Občini Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren, tel. 05/330-46-70.
Občina Miren-Kostanjevica
Ob-33110/04
Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.
2. Predmet prodaje je
2.1. stavbno zemljišče:
a) parc. št. 1664/2 – katastrska kultura
– sadovnjak v izmeri 104 m2, pašnik v izmeri
104 m2, vl. št. 2084 k.o. Portorož, izhodiščna
(najnižja) vrednost predmetne prodaje je
3,014.638 SIT;
b) parc. št. 7699/19 – katastrska kultura
– neplodno v izmeri 470 m2, vl. št. 2469 k.o.
Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 6,780.504 SIT;
c) parc. št. 5954 – katastrska kultura –
trstičje v izmeri 322 m2, vl. št. 2456 k.o.
Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 4,263.285 SIT;
d) parc. št. 1093/2 – katastrska kultura
– sadovnjak v izmeri 199 m, vl. št. 2143 k.o.
Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 2,884.298 SIT;
e) parc. št. 28/12 – katastrska kultura –
travnik v izmeri 124 m2, vl. št. 1216 k.o.
Piran, parc. št. 28/13 – katastrska kultura –
travnik v izmeri 33 m2, vl. št. 1216 k.o. Piran,
izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne
prodaje je 2,275.381 SIT;
f) parc. št. 5646/3 – katastrska kultura –
njiva v izmeri 399 m2, stavbišče v izmeri
7 m2, vl. št. 2263 k.o. Portorož, izhodiščna
(najnižja) vrednost predmetne prodaje je
4,903.790 SIT;
g) parc. št. 2311/2 – katastrska kultura
– dvorišče v izmeri 457 m2, vl. št. 79 k.o.
Sečovlje, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 4,113.128 SIT;
h) parc. št. 1296/3 – katastrska kultura
– sadovnjak v izmeri 378 m2, vl. št. 2326 k.o.
Portorož, izhodiščna (najnižja) vrednost
predmetne prodaje je 5,443.370 SIT.
V izhodiščno vrednost davek ni vključen.
Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Zemljišče je naprodaj po načelu »videnokupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb je že v posesti
ﬁzičnih oseb in služi kot funkcionalna celota
k lastniški hiši ﬁzičnih oseb.
2.2 Predmet prodaje je stanovanjska
hiša Padna št. 32, p. Sečovlje:
a) parc. št. 319 – stavba v izmeri 52 m2,
dvorišče v izmeri 25 m2, vl. št. 54 k.o. Nova
vas, izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje v katero so zajeta vlaganja
uporabnika je 9,606.961 SIT.
Objekt leži v stiku z sosednim objektom,
ki je v lasti ﬁzične osebe, ki je objekta v
celoti prenovila in sedaj objekta v naravi
predstavljata enostanovanjsko hišo s skupnim dvoriščem. Objekt je v posesti ﬁzične
osebe.
Objekt je na prodaj po načelu »videno –
kupljeno«.
V izhodiščno vrednost davek ni vključen.
Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo nepremičnine in prenosom lastništva bremenijo
kupca.
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3. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo ﬁzične ali
pravne osebe, ki morajo k ponudbi predložiti
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe. Kolikor v postopku ﬁzična ali
pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je
obvezno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
b) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran št. 01290-0100005871 odprt
pri Upravi za javna plačila,Urad Koper ter k
ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine.
Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino:
3.1.1. ime in priimek oziroma ﬁrmo ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež
ponudnika;
3.1.2. navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe;
3.1.3. ponujeno ceno (ki ne sme biti
manjša od izhodiščne vrednosti);
3.1.4. izjava, da se strinja z vsemi pogoji
razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca;
3.1.5. potrdilo o vplačani varščini (kavciji);
3.1.6. potrdilo o državljanstvu (kopija
osebne izkaznice) oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe.
4. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 17. 12. 2004,
do 12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
5. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem
Občine Piran.
6. Merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi
ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
7. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Županja Občine Piran lahko
kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
8. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri
in poziva k podpisu pogodbe. Če se izbrani
ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od
sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Občine Piran. Kupec mora
plačati kupnino v roku, ki bo določen v
pogodbi, sicer lahko prodajalec pogodbo
razdre, varščina pa tudi v tem primeru
zapade v korist Občine Piran.
9. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih
prodaje na sedežu Javnega podjetja Okolje
Piran d.o.o., Fornače 33, Piran, Miloška
Raktelj, tel. 05/617-50-33.
Občina Piran

Št. 01/04
Ob-33078/04
S & S, d.o.o., Celje, v stečaju, objavlja
zbiranje pisnih ponudb
za prodajo terjatev stečajnega dolžnika
S & S, Proizvodnja, trgovina, storitve in
gostinstvo, d.o.o., v stečaju, Zvodno
13/A, 3000 Celje
Predmet prodaje:
Terjatve stečajnega dolžnika do GAST
LINE, d.o.o., Lava 7, Celje v znesku
1,774.848,92 SIT vse skupaj kot celota.
Pogoji prodaje:
– pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponudbo pa
mora podpisati odgovorna oseba;
– ponudbo lahko pošlje ﬁzična ali pravna
oseba. Fizična oseba mora ponudbi priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta, na podlagi
katerega jo bo mogoče prepoznati. Pravna
oseba mora priložiti sklep o registraciji ter
pooblastilo za zastopanje;
– ponudba mora vsebovati navedbo
ponudbene cene in rok plačila, ki ne sme biti
daljši od spodaj navedenega;
– resnost svoje ponudbe mora zainteresirani kupec izkazati s plačilom varščine v
višini 10% od cene, ki jo ponudi, na transakcijski račun stečajnega dolžnika 06000 –
0076482568 najkasneje do izteka roka za
pošiljanje ponudb;
– kupec je dolžan prodajno pogodbo
podpisati v roku 8 dni od pravnomočnosti
sklepa sodišča o soglasju za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, sicer zapade plačana varščina v korist
stečajne mase;
– kupnino je kupec dolžan v celoti plačati
najkasneje v roku 15 dni po podpisu
pogodbe, sicer se pogodba lahko razveljavi,
plačana varščina pa zapade v korist stečajne mase;
– kupec poleg ponudbene cene plača
morebitne davščine in vse ostale morebitne
dajatve;
– kupec mora pred podpisom pogodbe
podati izjavo po 153. členu Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji;
– prevzem terjatev je naslednji dan po
plačilu celotne kupnine;
– S & S, d.o.o., v stečaju ni zavezan k
sprejetju prispelih ponudb.
Izbor najboljšega ponudnika:
– o izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v osmih dneh po poteku roka za zbiranje ponudb;
– ponudnikom, ki s ponudbo ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili v petih dneh od
pravnomočnosti sklepa sodišča o soglasju
za sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Pošiljanje ponudb:
– pisne ponudbe naj ponudniki pošljejo v
zaprti pisemski ovojnici v osmih dneh po
objavi tega oglasa na naslov: Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova ulica 22, 3000
Celje z oznako “Ponudba za odkup – opr. št.
St 52/2001 – Ne odpiraj”.
S & S, d.o.o., Celje, v stečaju
Ob-32756/04
Družba Opte Ptuj d.o.o., Žabjak 1, 2250
Ptuj, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Opte Ptuj d.o.o., Žabjak 1,
2250 Ptuj.
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Predmet zbiranja ponudb so zemljišča in
športno rekreacijski center.
2.a) Predmet prodaje št. 1:
– asfaltirano odprto skladišče (4.157 m2)
z gosp. poslopjem (27 m2) in odprto utrjeno
skladišče (15.488 m2), parc. št. 98/1 in 98/4,
k.o. Nova vas pri Ptuju.
Zemljišča se po prostorskem planu nahajajo v industrijski coni na obrobju mesta
Ptuj.
Izhodiščna cena zemljišč je 5.785 SIT/m2.
b) Predmet prodaje št. 2
– športno rekreacijski center, ki zajema:
– dva peščena teniška igrišča,
– dva teniška igrišča z umetno travo,
– asfaltno dvorišče (igrišče za košarko
in igrala),
– poslovna stavba (v kateri je trenutno
bife in sanitarije ter garderobe),
– zelenica in pot.
Skupna kvadratura rekreacijskega centra je 14.967 m2. Nahaja se v rekreacijski
coni v k.o. Nova vas pri Ptuju, na obrobju
mesta Ptuj, parc. št. 105/1-105/6.
Izhodiščna cena zemljišč je 4.580 SIT/m2,
izhodiščna cena športnih objektov in
zgradbe je 11,000.000 SIT. V ceni je zajeto:
zemljišča, športni objekti, vodovod, telefon,
elektrika, razsvetljava.
Predmet prodaje št. 2 je dan v najem za
čas do 31. 10. 2007 s 6-mesečnim oziroma
zakonskim odpovednim rokom. Najemnik
ima predkupno pravico.
Vsa zemljišča in objekti se prodajajo po
načelu videno-kupljeno.
V izhodiščno ceno zemljišč in objektov
pod 1 in 2 davek ni vključen. Davek in vsi
stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
Kupnino je potrebno plačati v enkratnem
znesku, v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe.
Varščino v višini 10% od izhodiščne cene
mora ponudnik poravnati na transakcijski
račun Opte Ptuj d.o.o. pri NKBM, št.
04202-0000618215. Varščina bo uspelim
ponudnikom vračunana v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 15 dneh po
odločitvi komisije.
3. Ponudbe morajo vsebovati naslednje
podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno za m2 zemljišča,
– navedbo, ali daje ponudbo za predmet
prodaje pod 1 ali 2, ali za celoto,
– dokazilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje.
Nepopolnih in nepravočasnih ponudb in
ponudb brez dokazila o plačilu varščine
komisija ne bo obravnavala.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 10. 12. 2004 do
12. ure na naslov: Opte Ptuj d.o.o., Žabjak
1, 2250 Ptuj.
Prodajalec se bo o izbiri ponudnika odločil v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje
ponudb. Prodajalec lahko brez obrazložitve
zavrne vse ponudbe.
Izbrani ponudnik mora skleniti prodajno
pogodbo v roku 8 dni po prejemu sklepa o
izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku,
sicer lahko prodajalec pogodbo razveljavi,
varščina pa zapade v korist Opte Ptuj d.o.o.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje so
zemljiškoknjižno urejene. Prenos lastninske
pravice na kupca bo dovoljen z dnem, ko bo
kupnina za predmetne nepremičnine v celoti
plačana.

Podrobnejše informacije o predmetu prodaje lahko zainteresirani dobijo na sedežu
družbe, Žabjak 1, Ptuj, ali tel. 02/745-90-10
(Pišek Marjan), ali na e-mail naslovu:
opte@siol.net.
Opte Ptuj d.o.o.
Ob-32880/04
Likvidacijski upravitelj družbe Emona
blagovni center – Plus, družba pooblaščenka, d.d., Ljubljana, Šmartinska 130,
Bukovac Matjaž, Ilirska ulica 22, Ljubljana v
skladu s sklepom Okrožnega sodišča v
Ljubljani, Srg 2004/09009 z dne 15. 11.
2004, obvešča vse upnike in dolžnike, da je
bil na podlagi sklepa skupščine družbe z
dne 23. 9. 2004 vpisan začetek likvidacijskega postopka družbe.
Likvidacijski upravitelj poziva vse upnike,
da svoje terjatve prijavijo v roku 30 di od
objave tega oklica. Prijave je potrebno vložiti
v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazili, ki dokazujejo obstoj in višino terjatve na naslov: Bukovac Matjaž, Ilirska
ulica 22, Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Likvidacijski upravitelj Bukovac Matjaž
Ob-33068/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo je s sklepom Srg št.
2004/09406, dne 15. 11. 2004, pri subjektu
vpisa Bell-Commerce d.o.o., Vodice, Vodiška
64, pod vložno številko 1/06756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča začetek likvidacijskega postopka nad subjektom. Igor Bončina
likvidacijski upravitelj, likvidacijskega podjetja
Bonig d.o.o., Valjhunova 11, Ljubljana, poziva
vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 45 dni od objave
tega oklica. Prijave je potrebno vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili
o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: Igor
Bončina, likvidacijski upravitelj Bonig d.o.o.,
Valjhunova 11, 1000 Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje dolgove do likvidacijske mase.
Bell-Commerce d.o.o.
v likvidaciji, Ljubljana
likvidacijski upravitelj Igor Bončina

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-05-02003-320/2002-5
Ob-32703/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/03 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja delovanja zveze
z imenom: Zveza tabornikov občine Ljubljana Vič-Rudnik, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Trg MDB 14, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Zveza tabornikov občine
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Ljubljana Vič-Rudnik, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Trg MDB 14,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-321/2002-5
Ob-32704/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
zveze z imenom: Zveza tabornikov občine
Ljubljana – Center, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Štefanova ulica
11, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Zveza tabornikov občine
Ljubljana – Center, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Štefanova ulica
11, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-385/2002-5
Ob-32705/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
društva z imenom: Taborniški odred Blagajev Volčin, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Cesta na Bokalce 1, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Taborniški odred Blagajev Volčin, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Cesta na Bokalce 1, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-543/2002-9
Ob-32706/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi
tretjega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom
Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 65/95,
49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne 24. 2.
2003, v zadevi ugotavljanja delovanja društva z imenom: Dolomitski odred tabornikov
Polhov Gradec, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Polhov Gradec 95, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Dolomitski odred tabornikov Polhov Gradec, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Polhov Gradec 95, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
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2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02004-313/2002-6
Ob-32707/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
zveze z imenom: Zveza društev Škuc –
Forum, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Kersnikova ulica 4, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
zveze z imenom: Zveza društev Škuc –
Forum, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Kersnikova ulica 4, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-50/2004-3 Ob-32708/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
zveze z imenom: Zveza društev medicinskih
sester Jugoslavije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu v Ljubljani, Poljanska cesta
26a, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
zveze z imenom: Zveza društev medicinskih
sester Jugoslavije, z zadnjim znanim sedežem na naslovu Ljubljana, Poljanska cesta
26a, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-51/2004-4 Ob-32709/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
zveze z imenom: Zveza biokemijskih društev Jugoslavije, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu v Ljubljani, Jamova cesta 39, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
zveze z imenom: Zveza biokemijskih društev Jugoslavije, z zadnjim znanim sedežem
na naslovu Ljubljana, Poljanska cesta 26a,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
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Št. 2/05-05-02004-544/2004-7
Ob-32710/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
zveze z imenom: Študentsko športno društvo Lipa, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Aškerčeva ulica 12, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
zveze z imenom: Študentsko športno društvo Lipa, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Aškerčeva ulica 12, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02003-509/2002-5
Ob-32711/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
zveze z imenom: Zveza tabornikov občine
Ljubljana – Bežigrad, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Ulica
Pohorskega bataljona 113, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
društvu z imenom: Zveza tabornikov občine
Ljubljana – Bežigrad, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Ulica Pohorskega bataljona 113, se postavi Marko
Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/05-05-02004-53/2004-3 Ob-32713/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odl. US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
zveze z imenom: Zveza geografskih društev
Jugoslavije, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu v Ljubljani, Aškerčeva cesta 2, po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
zveze z imenom: Zveza geografskih društev
Jugoslavije, z zadnjim znanim sedežem na
naslovu Ljubljana, Aškerčeva cesta 2, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/10-08-21102-639/2004-15 Ob-32714/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o sploš-

nem 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 Beganović Nurif, Beganović
Danijele, Beganović Azre, Beganović
Renate in Beganović Jesike, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankam
Beganović Nurif, roj. 14. 1. 1977, Beganović
Danijele, roj. 20. 4. 1994, Beganović Azre,
roj. 13. 5. 1997, Beganović Renate, roj.
28. 11. 1995, Beganović Jesike, roj. 8. 11.
2000, s prijavljenim stalnim prebivališčem
na naslovu Gunceljska cesta 1, Ljubljana,
se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranke
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. 2/10-04-21102-911/2003-16 Ob-32715/04
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 Pren Draga,
s stalnim prebivališčem na naslovu Kamnik
pod Krimom 34, Preserje, izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Pren
Dragu, roj. 1. 11. 1967, s stalnim prebivališčem na naslovu Kamnik pod Krimom 34,
Preserje, 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. 321-1/2004-0401
Ob-32716/04
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gospodarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnika
Upravne enote Murska Sobota št.
031-2/2004-0002 z dne 1. 6. 2004, v upravni
zadevi uvedbe komasacijskega postopka
Hodoš III, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskemu udeležencu Kocan Francu, Hodoš
28, ki živi nekje v Nemčiji, se postavi Kocan
Margit, Hodoš 28.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem
postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče
stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen
zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 321-1/2004-0401
Ob-32717/04
Upravna enota Murska Sobota, Oddelek
za kmetijstvo in gospodarstvo, izdaja na
podlagi 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnika
Upravne enote Murska Sobota št.
031-2/2004-0002 z dne 1. 6. 2004, v upravni
zadevi nove razdelitve zemljišč na komasa-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
cijskem območju Hodoš (dolina Dolenskega
potoka), po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika komasacijskima udeležencema Kocan Francu in
Kocan Ani, oba Hodoš 28, ki živita nekje v
Nemčiji, se postavi Kocan Margit, Hodoš
28.
2. Funkcija začasnega zastopnika preneha po končanem komasacijskem
postopku oziroma ko se ugotovi prebivališče
stranke ali ko se pojavi stranka sama, njen
zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 209-1511/2004
Ob-32866/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, izdaja po pooblastilu načelnika št.:
032-6/2004-NR z dne 5. 5. 2004, na podlagi
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02; v nadaljevanju: ZUP), v zadevi ugotovitve dejanskega stalnega prebivališča
Mesarec Jožefa na naslovu Travniška ulica
7, Celje, naslednji sklep:
Leber Petra, rojena dne 3. 5. 1974, stanujoča na naslovu Pot v Konjsko 9, Vojnik,
se postavi za začasno zastopnico Mesarec
Jožefu, rojenemu dne 5. 2. 1957, državljanu Republike Slovenije. Zastopala ga bo
v postopku vročitve odločbe o ugotovitvi
njegovega dejanskega stalnega prebivališča.
Št. 2/10-04-21102-995/2003-14 Ob-32867/04
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 Murko Tičić
Sabino, s stalnim prebivališčem na naslovu
Ljubljana, Preglov trg 1 izdaja po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Murko Tičić Sabini, roj. 4. 4. 1967, s stalnim
prebivališčem na naslovu Ljubljana, Preglov
trg 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. 2/10-08-21102-512/2004-12 Ob-32868/04
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 Grasch Ljuba, sedaj neznanega
prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Grasch Ljubu, roj. 4. 2. 1954, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Polju cesta VI/10,
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.

Ob-32869/04
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 Hren Tine, Hren Denisa, Hren
Julie, Adamlje Andreja, Adamlje Jona in
Adamlje Anje, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankam
Hren Tini, roj. 27. 2. 1975, Hren Denisu, roj.
25. 10. 1971, Hren Julii, roj. 13. 11. 1995,
Adamlje Andreju, roj. 5. 7. 1954, Adamlje
Jonu, roj. 4. 8. 1998, Adamlje Anji, roj.
30. 10. 2001, s prijavljenim stalnim prebivališčem na Jakčevi ulici 34 v Ljubljani, se
postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranke
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranke same ali njihov pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 25201-1053/2004 0204 Ob-32870/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Novo mesto, Oddelek za upravne notranje
zadeve, izdaja po pooblastilu načelnika št.
031-1/2004 z dne 12. 11. 2004, na podlagi
44. člena Zakona o tujcih – uradno prečiščeno besedilo (ZTuj-1-UPB1, Uradni list RS,
št. 108/02) in 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), po uradni dolžnosti,
v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za
prvo prebivanje Mindaugasu Budzinauskasu, z zadnjim prebivališčem na naslovu
Litva, Vandžiogalos, naslednji sklep:
Mindaugas Budzinauskas, roj. 7. 9. 1973,
v kraju Vandžiogalos, Litva, z zadnjim prebivališčem na naslovu Vandžiogalos, Litva,
se v postopku razveljavitve dovoljenja za
prvo prebivanje, postavi začasna zastopnica
Marta Strojin, delavka tukajšnjega upravnega organa, ki ga bo zastopala v tem
postopku, dokler ne nastopi stranka sama.
Št. 2/05-05-02003-343/2002-7
Ob-32879/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi tretjega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) v zvezi z 29. in 33. členom Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 65/95,
49/98 – odločba US in 89/99) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja delovanja
zveze z imenom: Zveza tabornikov občine
Ljubljana Moste Polje, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu v Ljubljani, Proletarska
cesta 1, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki –
zvezi z imenom: Zveza tabornikov občine
Ljubljana Moste Polje, z zadnjim znanim
sedežem na naslovu Ljubljana, Proletarska
cesta 1, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler so podani razlogi za to oziroma dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
Št. 2/10-04-21102-827/2003-18 Ob-32920/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o sploš-
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nem 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 Kovačič
Roka, s stalnim prebivališčem na naslovu
Ljubljana, Podlimarskega ulica 43, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Kovačič Roku, roj. 22. 9. 1970, s stalnim
prebivališčem na naslovu Ljubljana, Podlimbarskega ulica 43, 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.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-4/2004-4
Ob-32718/04
1. Upravna enota Gornja Radgona
sprejme v hrambo pravila Sindikata kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Sindikat družbe MIR Mesna industrija Radgona d.d., s sedežem sindikata družbe
Ljutomerska c. 28, 9250 Gornja Radgona,
vpisana v evidenco statutov sindikatov dne
22. 11. 2004 pod zaporedno številko 64, z
nazivom Pravila Sindikata družbe MIR
Mesna industrija Radgona d.d.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.
Št. 028-3/2004-4
Ob-32719/04
1. Upravna enota Gornja Radgona
sprejme v hrambo pravila Sindikata kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Sindikat družbe MIR Klavnica d.o.o. Gornja
Radgona, s sedežem sindikata družbe Ljutomerska c. 28, 9250 Gornja Radgona,
vpisana v evidenco statutov sindikatov dne
22. 11. 2004 pod zaporedno številko 63, z
nazivom Pravila Sindikata družbe MIR Klavnica d.o.o. Gornja Radgona.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.
Št. 028-5/2004
Ob-32720/04
Pravila Sindikata podjetja ININI d.o.o.
Ljubljana, Bravničajeva ul. 11, vpisana v
evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 151, se z dnem 6. 10. 2004 izbrišejo
iz evidence statutov sindikatov.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 307-26/2004-5
Ob-32921/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je
dne 25. 11. 2004 proti družbenikom – operaterjem gospodarske družbe Telius družba
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za telekomunikacije d.o.o., Tivolska cesta
50, 1000 Ljubljana, in sicer:
– Elektro Turnšek projektiranje in izvedba
instalacij in trgovina d.o.o., Mariborska 86,
3000 Celje,
– Zadruga Ljubljanski kabel z.b.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana,
– Kabelsko razdelilni sistemi Rotovž d.d.,
Cankarjeva ulica 6, 2000 Maribor,
– KRS – Kabelsko razdelilni sistem Tabor
d.d., Kardeljeva cesta 49, 2000 Maribor,
uvedel postopek ugotavljanja domnevne
kršitve 5. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99 in 37/04; v nadaljevanju: ZPOmK), ki
naj bi nastala s sklenitvijo in izvrševanjem
družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo Telius d.o.o., Tivolska 50, 1000 Ljubljana.
Urad poziva ﬁzične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku,
da Uradu RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo
udeležbo v 30 dneh od objave, in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi lahko bili pomembni za odločitev, ne da bi
formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za
udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-39/2004-14
Ob-33107/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 26. 11. 2004 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska
cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
MKZ), in CTJ izobraževalni center za tuje
jezike d.d., Vilharjeva cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: CTJ), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo
91,68%% deleža družbe CTJ s strani družbe
MKZ, na podlagi ponudbe MKZ za odkup
delnic družbe CTJ, z dne 19. 6. 2004, ter na
podlagi pogodbe o kupoprodaji delnic, sklenjene med družbo Poteza naložbe d.o.o. in
MKZ, z dne 30. 7. 2004. Družba MKZ je s
tem pridobila neposreden nadzor nad
družbo CTJ, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega
odstavka 11. člena ZPOmK.
Dejavnosti udeleženk koncentracije in z
njimi povezanih družb se ne prekrivajo, vendar obstoji vertikalna povezava med dejavnostjo skupine MKZ, prodaja učbenikov in
učnih pripomočkov za tuje jezike ter dejavnostjo družbe CTJ, poučevanje tujih jezikov
za odrasle. Na podlagi podatkov iz priglasitve
in drugih dostopnih informacij Urad ugotavlja,
da v zadevi priglašene koncentracije ob
upoštevanju vertikalne povezave med
trgoma, ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-48/2004-5
Ob-33348/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede koncentracije
družb Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, in Triglav,
ﬁnančna družba, d.d., Slovenska 54, 1000
Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 41.
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člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 in
37/04) odločil, kot sledi iz izreka:
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence priglašeni koncentraciji družb
Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19,
1000 Ljubljana, in Triglav, ﬁnančna družba,
d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, ne
nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-55/2004-3
Ob-33349/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede koncentracije
družb Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, in Triglav
Naložbe, ﬁnančna družba, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana, na podlagi prvega
odstavka 41. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99 in 37/04) odločil, kot sledi iz izreka:
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence priglašeni koncentraciji družb
Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19,
1000 Ljubljana, in Triglav Naložbe, ﬁnančna
družba, d.d., Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-32865/04
Ime javnega glasila: Radio Urban.
Izdajatelj: Radio Urban d.o.o., Merharjeva ulica 3, 1310 Ribnica.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe
in oglaševanje.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Škantelj Robert, Mali Osolnik 17, 1311
Turjak – 29%,
– Antoni Tos d.o.o., Gorenjska cesta 10,
1310 Ribnica – 20%,
– Infonet Media d.d., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana – 51%.
Direktor: Robert Škantelj.

Objave po
Zakonu
o elektronskih
komunikacijah

cije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavlja, da je prejela vlogo za
dodelitev predpone za izbiro operaterja nacionalnega prenosnega omrežja dolžine treh
števk in namerava izdati odločbo o dodelitvi
take predpone pod naslednjimi pogoji:
A) Predpone 99P(Q(R)) kakor so določene v Pravilniku o načrtu oštevilčenja (Ur.
l. RS, št. 2/02 in 40/03) in v Splošnem aktu
o izbiri in predizbiri operaterja (Ur. l. RS, št.
45/03), se v skladu z 62. členom ZEKom
dodeljujejo operaterjem nacionalnih klicev
za potrebe izbire njihovega nacionalnega
prenosnega omrežja.
B) Agencija operaterjem za nacionalne
klice oziroma operaterjem pripadajočih prenosnih omrežij, ki imajo pravico do izbire
določene proste kode, dodeljuje največ po
eno predpono praviloma dolžine petih
števk.
C) Za predpone dolžine treh števk (99 P)
so določene predpone: 99 4, 99 5, 99 6 in 99
7, pri tem je predpona 99 5 že dodeljena.
Ker bi interes za navedene proste predpone dolžine treh števk lahko presegel njihovo razpoložljivost in zato ne bi bila
mogoča njihova učinkovita uporaba, agencija objavlja javni poziv za pridobitev mnenj
zainteresirane javnosti, ki bi želela pridobiti
take predpone pod enakimi pogoji.
Agencija želi predvsem ugotoviti število
interesentov za pridobitev odločbe o dodelitvi predpone za izbiro operaterja nacionalnega prenosnega omrežja dolžine treh števk
pod enakimi pogoji, zato poziva zainteresirano javnost, da glede na zgoraj navedene
pogoje poda svoje morebitne vloge ter predloge o višini plačila za uporabo dodeljenih
predpon v primeru javnega razpisa. Rok za
podajo mnenj je 45 dni od dneva objave
tega poziva.
Če Agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovi, da je mogoče predpone za izbiro operaterja nacionalnega prenosnega omrežja dolžine treh števk dodeliti
vsem interesentom na podlagi splošnega
upravnega postopka ob izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom in na njegovi podlagi izdanih predpisov, izda odločbe o dodelitvi predpon, ki so predmet te objave.
Če pa agencija na podlagi odziva zainteresirane javnosti ugotovi, da razpoložljive
predpone za izbiro operaterja nacionalnega
prenosnega omrežja dolžine treh števk ne
bodo dostopne vsem interesentom, mora
pred izdajo odločb o dodelitvi predpon izvesti javni razpis za dodelitev teh predpon.
Glede na navedeno agencija vabi zainteresirano javnost, da v 45 dneh od te objave
poda svoje mnenje v zvezi z navedenimi
predponami in hkrati jasno izrazi ali so resno
zainteresirani za pridobitev le-teh pod navedenimi pogoji.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Št. 330-159/2004-3
Ob-32895/04
Javni poziv za pridobitev mnenj
zainteresirane javnosti glede dodelitve
predpone za izbiro operaterja
nacionalnega prenosnega omrežja
dolžine treh števk

Objave
gospodarskih družb

Na podlagi 61. člena in ob smiselni uporabi 36. oziroma 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04 in
86/04 - ZVOP-1, v nadaljevanju: ZEKom),
Agencija za pošto in elektronske komunika-

Ob-32896/04
Direktor družbe Histria Commerce trgovina, posredništvo, kmetijstvo, d.o.o. Portorož (v nadaljevanju: Histria Commerce
d.o.o.) na podlagi točke f, 533. člena,
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Zakona o gospodarskih družbah objavlja
obvestilo:
1. Dne 24. 11. 2004 je bila sodnemu registru Okrožnega sodišča v Kopru, Ferrarska
9, Koper, predložena Pogodba o oddelitvi
družbe in prevzemu družbe Histria Commerce d.o.o., kot prenosne družbe in gospodarske družbe KONIM, kmetijstvo, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., (v
nadaljevanju: KONIM d.o.o.) kot prevzemne
družbe.
2. Na sedežu Histria Commerce d.o.o.,
Portorož, Lucija, Liminjanska 111, je od
objave tega obvestila vsak delavnik v času
od 8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni načrt
družbe Histria Commerce d.o.o., Pogodba o
oddelitvi in prevzemu družbe, letno poročilo
družbe Histria Commerce d.o.o. za zadnja tri
leta, vmesna bilanca stanja družbe Histria
Commerce d.o.o. po stanju na dan 30. 9.
2004 in registracija družbe KONIM d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in
delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno izdal prepis
listin iz prejšnjega odstavka.
Histria Commerce d.o.o.
Portorož
Ob-32940/04
Družba z omejeno odgovornostjo ROTO
Podjetje za predelavo in trženje d.o.o.,
Gorička 150, Černelavci, 9000 Murska
Sobota, ki je vpisana v sodni register Temeljnega sodišča v Murski Soboti, na podlagi
prvega odstavka 533.f člena Zakona o
gospodarskih družbah obvešča družbenike,
upnike in delavce, da je poslovodja družbe
dne 24. 11. 2004 sprejel delitveni načrt za
delitev družbe z oddelitvijo dela njenega
premoženja in ustanovitvijo nove družbe in
da je bil ta delitveni načrt s predpisanimi prilogami dne 26. 11. 2004 predložen sodnemu
registru Temeljnega sodišča v Murski
Soboti.
Opozori se imetnike deležev prenosne
družbe na to, da imajo pravico od poslovodstva družbe zahtevati obrazložitev vsebine
delitvenega načrta ter pridobiti informacije o
pomembnih spremembah premoženja
družbe v obdobju od sestave delitvenega
načrta do dneva skupščine. Opozori se vse
upnike družbe ROTO d.o.o., da lahko na
zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno pridobijo prepis delitvenega
načrta.
ROTO d.o.o.
direktor družbe Štefan Pavlinjek, inž.
Ob-33148/04
Direktorica družbe M & M Consulting,
podjetje za svetovanje in storitve d.o.o.,
Železna cesta 14, Ljubljana (v nadaljevanju:
M & M Consulting d.o.o.) na podlagi 533.f
člena Zakona o gospodarskih družbah
objavlja obvestilo:
1. Dne 22. 11. 2004 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9 predložen Oddelitveni načrt
družbe M & M Consulting d.o.o.
2. Na sedežu družbe M & M Consulting
d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana je od
objave tega obvestila do 22. 12. 2004 v času
od 8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni
načrt družbe M & M Consulting d.o.o.,
zaključno poročilo družbe M & M Consulting
d.o.o. po stanju na dan 30. 9. 2004, otvoritvena bilanca stanja družbe M & M Consulting d.o.o. po oddelitvi in otvoritvena bilanca
stanja nove družbe.

3. Vsakemu družbeniku, upniku in
delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje naslednji dan brezplačno dal prepis
listin iz prejšnjega odstavka.
M & M Consulting d.o.o.
direktor
Jasna Mihelj Coustaury
Št. 1/04
Ob-33350/04
Likvidacijski upravitelj Crouzet, proizvodnja kontrolnih aparatov, d.o.o. – v likvidaciji,
Massimiliano Valentino, objavlja v skladu s
381. členom Zakona o gospodarskih družbah poziv likvidacijskim upnikom, da prijavijo svoje terjatve do družbe Crouzet, d.o.o.
– v likvidaciji, likvidacijskemu upravitelju na
naslov Crouzet, d.o.o. – v likvidaciji, Grajska
ulica 12, 2310 Slovenska Bistrica. Proizvodne aktivnosti podjetja Crouzet, d.o.o. – v
likvidaciji bodo potekale predvidoma do
konca meseca februarja 2005. Likvidacijski
upniki lahko svoje terjatve prijavijo do predvidenega zaključka proizvodnih aktivnosti
družbe, torej do konca meseca februarja
2005.
Vse dodatne informacije dobite na tel.
02/843-22-28 ali 843-22-24.
Crouzet, d.o.o. – v likvidaciji
Št. 290
Ob-33521/04
Likvidacijski upravitelj družbe Prosta
cona Sežana d.o.o. – v likvidaciji, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana na podlagi 381.
člena ZGD in v skladu s sklepom o redni
likvidaciji družbe, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne 19. 10. 2004 objavlja poziv
upnikom, da mu prijavijo svoje terjatve do
družbe Prosta cona Sežana d.o.o. – v likvidaciji v roku 30 dni od dneva objave tega
poziva. Terjatve naj upniki prijavijo na naslov
likvidacijskega upravitelja: Tihomir Kovačič,
Suhozemni terminal Sežana d.o.o., Partizanska 109, 6210 Sežana.
Prosta cona Sežana d.o.o. – v likvidaciji

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 102-04
Ob-33082/04
TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica,
d.d., 6000 Koper, Ferrarska 10, objavlja
povabilo k vpisu delnic na podlagi sklepa
uprave o povečanju osnovnega kapitala po
osnovi odobrenega kapitala z izdajo novih
delnic.
Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., je dne 25. 11. 2004 na podlagi
pooblastila iz 5. člena Statuta zavarovalnice
sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala po osnovi odobrenega kapitala z izdajo
novih delnic, ki se glasi:
1. Osnovni kapital TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., ki znaša
1.913,160.000 SIT, se poveča za
320,000.000 SIT, tako da bo znašal po
povečanju 2.233,160.000 SIT. Povečanje se
opravi z izdajo 32.000 novih navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene nove
delnice 10.000 SIT in emisijsko vrednostjo
te delnice 10.000 SIT. Najnižji znesek, ki
mora biti vplačan ob nakupu delnic, je
320,000.000 SIT.
Delnice se izdajo na podlagi 5. člena
statuta zavarovalnice, ki pooblašča upravo,
da v roku 5 let od vpisa sklepa o odobrenem
kapitalu v sodni register poveča osnovni
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kapital zavarovalnice za 806,580.000 SIT z
izdajo novih delnic.
2. Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu zavarovalnice pred njegovim povečanjem (prednostni upravičenci). Rok za uveljavitev pravice
je zadnji dan roka za vpis delnic s strani prednostnih upravičencev, določen v tem sklepu.
Nevpisane in nevplačane delnice posameznih
prednostnih upravičencev bodo ponujene v
drugem krogu v odkup zainteresiranim delničarjem zavarovalnice. Delničarji lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo delnice ne glede
na njihov delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice, pri čemer se bo upoštevalo pravilo
prednosti glede na vrstni red vpisa do popolnega prevzema vseh izdanih delnic.
3. Povečanje osnovnega kapitala iz
1. točke tega sklepa se opravi in se nove
delnice izdajo na naslednji način in pod
naslednjimi pogoji:
– Firma izdajatelja novih delnic: TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
– Vrsta in razred novih delnic: nove delnice so navadne imenske delnice z glasovalno pravico. Vsaka nova delnica daje njenemu imetniku pravice, določene s statutom
zavarovalnice za druge navadne, že izdane
delnice zavarovalnice. Vse delnice tvorijo en
razred. Nove delnice so prosto prenosljive.
– Nominalna vrednost ene nove delnice
je 10.000 SIT.
– Nominalna vrednost celotne izdaje
novih delnic je 320,000.000 SIT.
– Emisijska vrednost ene nove delnice je
10.000 SIT.
– Emisijska vrednost celotne izdaje novih
delnic je 320,000.000 SIT.
– Način izdaje novih delnic: nove delnice
bodo izdane v nematerializirani obliki. Za
izvedbo vpisa novih delnic v centralni register KDD Centralne Klirinško depotne
družbe, d.d., je pooblaščena uprava zavarovalnice.
– Način izplačila dividende: dividende na
nove delnice se izplačujejo na način, določen s statutom zavarovalnice in sklepom
skupščine o delitvi dobička, pri čemer so
nove delnice udeležene pri dobičku za
poslovno leto 2004 v višini, ki je sorazmerna
času od njihovega vplačila do zaključka
poslovnega leta.
– Pogoji vpisa in vplačila delnic:
Vpis in vplačilo delnic za prednostne
upravičence se bo začel 6. 12. 2004 in bo
potekal do vključno 17. 12. 2004. Vpis in
vplačilo delnic v drugem krogu se bo začel
20. 12. 2004 in bo potekal do vključno
30. 12. 2004.
Poziv za vpis in vplačilo delnic bo objavljen v Uradnem listu RS.
Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno
izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih zavarovalnice v Kopru, Ferrarska 10, vsak delovni dan v času vpisa od 9. do 12. ure.
Nove delnice morajo biti vplačane na
račun zavarovalnice pri Abanki Vipi, d.d.,
Ljubljana, Slovenska cesta 58, št.
05100-8011704885, najkasneje do izteka
roka za vpis teh delnic.
Uprava je pooblaščena, da v utemeljenem primeru s soglasjem nadzornega sveta
zavarovalnice podaljša rok za vplačilo delnic
najdlje do 10. 1. 2005.
– Rok za vrnitev vplačila v primeru neizdaje delnic: če ne pride do registracije
izvedbe povečanja osnovnega kapitala,
bodo izvršena vplačila vrnjena v roku 120
dni po izteku roka za vplačilo delnic.
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– Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic: nove delnice se izročijo v skladu s
pravili KDD Centralne Klirinško depotne
družbe, d.d.
– Odložni pogoj: ta sklep o povečanju
osnovnega kapitala in izdaji novih delnic
stopi v veljavo z dnem in pod pogojem, da
nadzorni svet TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., da soglasje k temu sklepu.
Nadzorni svet TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d., je dal soglasje k zgoraj
navedenemu sklepu uprave dne 26. 11.
2004.
Na podlagi drugega odstavka 313. člena
ZGD in v skladu z zgoraj navedenim sklepom uprave TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., vabimo obstoječe delničarje
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
da uveljavijo prednostno pravico do nakupa
novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži
v osnovnem kapitalu zavarovalnice pred
njegovim povečanjem (prednostni upravičenci). Rok za uveljavitev prednostne pravice se začne 6. 12. 2004 in traja do vključno
17. 12. 2004. Nominalna in emisijska vrednost novih delnic ter način njihovega vpisa
in vplačila so razvidni iz zgoraj navedenega
sklepa uprave.
Dodatne informacije so vam na voljo na
telefonu 05/66-22-000.
Uprava TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d.

Sklici skupščin
Ob-32922/04
Na podlagi 40. člena Statuta družbe
SKUPINE KIK Kemijska industrija Kamnik
d.d. sklicuje uprava
11. sejo skupščine
družbe SKUPINE KIK Kamnik d.d.,
ki bo v sredo, 19. januarja 2005 ob
13. uri v sejni sobi uprave SKUPINE KIK
Kemijske industrije Kamnik d.d., Fužine 9,
Kamnik.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarke.
Predlog sklepa delničarja Equity d.o.o.:
1.1. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
1.2. Za predsednika skupščine se izvoli
Franca Gliho.
1.3. Za preštevalki glasov se izvolita:
Metka Javornik in Sonja Zore.
1.4. Za sestavo notarskega zapisnika se
imenuje notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Podelitev razrešnice.
Predlog sklepa delničarja Equity d.o.o.:
2.1. Skupščina delničarjev SKUPINE KIK
Kamnik d.d. podeli razrešnico za poslovanje
v letu 2003 vsem članom nadzornega
sveta.
2.2. Skupščina delničarjev SKUPINE KIK
Kamnik d.d. podeli razrešnico za poslovanje
v letu 2003 generalnemu direktorju Marku
Smoletu za čas od 1. 1. do 31. 7. 2003.
3. Prevrednotenje premoženja družbe
SKUPINA KIK Kamnik d.d. in revizija prevrednotenja.
Predlog sklepa delničarja Equity d.o.o.:
3.1. Opravi se prevrednotenje celotne
aktive in pasive družbe SKUPINA KIK Kamnik d.d. po stanju na dan 31. 12. 2003.
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3.2. Zaradi prevrednotenja se pri družbi
SKUPINA KIK Kamnik d.d. opravi cenitev
celotnega premoženja družbe SKUPINA
KIK Kamnik d.d.
3.3. Za cenilca se imenuje pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti podjetij Andrej Hartman, Močilnikarjeva 9, Ljubljana.
3.4. Uprava družbe SKUPINA KIK Kamnik d.d. je dolžna naslednji dan po sprejetju
tega sklepa skleniti pogodbo o izvedbi
cenitve.
3.5. Za revizijo cenitve in prevrednotenja
se imenuje revizijska družba KPMG d.d.
Ljubljana.
3.6. Uprava družbe SKUPINA KIK Kamnik d.d. je dolžna v roku 3 dni po sprejetju
tega sklepa skleniti pogodbo o izvedbi revizije prevrednotenja.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe: Fužine 9, Kamnik, vsak
delavnik od 9. do 12. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe osebno ali njihovi pooblaščenci
na podlagi pisnega pooblastila in zastopniki
delničarjev.
Delničarje, pooblaščence in zastopnike
prosimo, da svoj prihod na skupščino potrdijo pol ure pred začetkom skupščine s
predložitvijo osebnega dokumenta, pooblastila, izpiska iz sodnega registra ali druge
listine, ki izkazuje upravičenje za zastopanje. S podpisom potrdijo svojo udeležbo na
skupščini ter prevzamejo glasovalne lističe.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo
v pisni obliki z obrazložitvijo predloga v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pri
upravi družbe.
SKUPINA KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 1616/2004
Ob-33531/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava
Bohinca iz Maribora opr. št. SV 1616/2004
z dne 18. 11. 2004, je bila nepremičnina,
stanovanje št. 13, v IV. nadstropju v izmeri
79,02 m2, s pripadajočim kletnim prostorom v izmeri 4,08 m2 ter s solastniško pravico na skupnih delih in napravah, v večstanovanjski
stavbi
na
naslovu
Strossmayerjeva ulica 11, Maribor, stoječe
na parc. št. 1395 in parc. št. 1396 k.o.
Koroška vrata in je last Berkovič Roberta,
EMŠO 0709972501238, stanujočega Maribor, Maistrova ulica 12, do celote, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
81.000 EUR s pripadki.
SV 1650/2004
Ob-33532/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava
Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1650/2004
z dne 17. 11. 2004, je bila nepremičnina,
stanovanje št. 59 v mansardi stanovanjske

hiše v Mariboru, Stantetova ulica 20, stoječe na parc. št. 932/1, vpisane pri vl. št.
1295, katastrska občina Sp. Radvanje, v
izmeri 87 m2, s pripadajočim kletnim prostorom št. 59, last zastaviteljice Mateje Gaši
Kermel, EMŠO 3009976505148, stanujoče
Maribor, Stantetova ul. 20, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
21. 11. 2002, med Irmo Napotnik in Dragom Napotnikom, oba stanujoča Stantetova ul. 20, Maribor, Matejo Kermel, kot
kupcem, zastavljena v korist upnice Volksbank - Ljudske banke d.d., Dunajska 128A,
Ljubljana, matična št. 5496527, za zavarovanje denarne terjatve v višini 44.204 EUR
s pripadki v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
SV 1652/2004
Ob-33533/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava
Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1652/2004
z dne 18. 11. 2004, je bilo stanovanje številka 3 v skupni izmeri 74,25 m2, v pritličju
večstanovanjske stavbe, s pripadajočim
kletnim prostorom, na naslovu Kardeljeva
cesta 80, Maribor, s solastniškim deležem
funkcionalnega zemljišča ter skupnih prostorov, delov in naprav, ki stoji na parceli
številka 431, katastrska občina Spodnje
Radvanje, katerega lastnica je Katja Ekart,
EMŠO 1701981505427, stanujoča Miklavž
na Dravskem polju, Ulica čebelarja Močnika 22, do celote, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, matična številka 5026024, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 8,100.000 SIT s pripadki.
SV 895/04
Ob-33535/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz
Slovenj Gradca, opr. št. 895/04 z dne
18. 11. 2004, je bilo stanovanje št. 10, v
stanovanjskem bloku na naslovu Podvelka
12, Podvelka, ki stoji na stavbišču št. 142,
k.o. Rdeči Breg II, v skupni površini
49,59 m2, last kreditojemalcev in zastaviteljev Matjaža Medveda in Helene Verovnik,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 40/01 z dne 12. 4. 2001, sklenjeni z Občino Podvelka, zastavljeno za
zavarovanje terjatve v višini 16.600 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s končnim
rokom vračila dne 20. 4. 2014 in s pp, v
korist zastavne upnice Posojilnice Bank
Podjuna, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9141 Dobrla vas/Eberndorf, Pliberška cesta 6, Avstrija, enolična identiﬁkacijska številka 1900587.
SV 600/04
Ob-33537/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV-600/04 z dne 21. 10.
2004, je bilo trisobno stanovanje št. 21 v
izmeri 80,83 m2, v tretjem nadstropju stanovanjske hiše Koželjskega 4 v Velenju, ki
stoji na parceli št. 2397/139 k.o. Velenje,
last dolžnika Šart Vladimira, roj. 28. 5.
1963 in Šart Janice, roj. 3. 5. 1965, oba
stan. Koželjskega ulica 4, 3320 Velenje, za
vsakega do ene polovice, na podlagi
menjalne pogodbe z dne 3. 12. 1997, sklenjeno med prodajalcema Jošt Francem in
Jošt Ivico ter sedanjima zastaviteljema,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisen Kre-
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kove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
39.607,79 EUR s prip.
SV 1682/2004
Ob-33538/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1682/2004 z dne 29. 11.
2004, je enosobno stanovanje številka 30,
v sedmem nadstropju stanovanjskega
objekta v Kranju, na naslovu Cesta 1. maja
69, stoječega na parc. št. 213 k.o. Huje,
skupaj v izmeri 39,73 m2, last zastavitelja
Ulrika Hafnerja, Partizanska cesta 33,
Kranj, na temelju prodajne pogodbe, sklenjene 28. 10. 1998 s prodajalko Ljubico
Marjanović, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, matična številka 5706491,
za zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini 12.500 EUR v tolarski protivrednosti,
preračunano po nakupnem podjetniškem
tečaju Raiffeisen Krekove banke d.d., na
dan plačila, z letno obrestno mero v višini
3-mesečnega Euriborja in pribitka v višini
3,30%, kar ob sklenitvi te pogodbe znaša
5,469%, z odplačilom v 36 zaporednih
mesečnih anuitetah, od katerih zadnja
zapade v plačilo dne 9. 11. 2007, z možnostjo enostranskega odstopa od kreditne
pogodbe s strani upnice v primeru, če je
dolžnik v zamudi s plačilom začetne ali
dveh zaporednih anuitet, z morebitnimi
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi pogoji,
razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 971/04
Ob-33539/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna
iz Ptuja, opr. št. SV 971/04 z dne 18. 11.
2004, je bilo stanovanje, ki se nahaja v
drugem nadstropju stanovanjske hiše v
Kidričevem, Tovarniška cesta 1, na parc.
št. 204, k.o. Lovrenc na Dravskem polju, v
skupni izmeri 81,76 m2, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
objektih, delih in napravah stavbe ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, last
poroka, hkrati zastavitelja Srečka Murata,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 395/STAN, sklenjeni
med prodajalcem Talum d.o.o. iz Kidričevega in Srečkom Murata iz Tovarniške
ceste 1, Kidričevo, kot kupcem, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisenbank HalbenrainTieschen, 8492 Halbenrain 125, Avstrija,
matična številka 1870602, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 32.000 EUR s pripadki.
SV 1164/04
Ob-33540/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča
iz Maribora, opr. št. SV 1164/04 z dne
30. 11. 2004, je nepremičnina, dvosobno
stanovanje z dvema kabinetoma št. 6, v
skupni izmeri 76,20 m2, ki se nahaja v II.
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Borštnikova ulica 59, stoječe na parc.
št. 1376/5, k.o. spodnje Radvanje, last Sretana Štukelja in Lidije Štebih, oba stanujoča Borštnikova ulica 59, Maribor, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4739/93 z dne 8. 12. 1993, zastavljena
v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz,
reg. zadruga z omejeno odgovornostjo,
Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika
Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne

terjatve do dolžnikov Sretana Štukelja in
Lidije Štebih, oba stanujoča Borštnikova
ulica 59, Maribor, v višini 40.000 EUR, v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 1250/2004
Ob-33541/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1250/2004 z
dne 25. 11. 2004, je enosobno stanovanje
z oznako S4.2, identiﬁkacijska št.
0657-00872/026, v IV. nadstropju v izmeri
58,75 m² in kletni prostor z oznako K4.2 v
izmeri 5,46 m², v objektu v Mariboru, Maistrova 24, na temelju prodajne pogodbe z
dne 9. 3. 2004 in njenega dodatka z dne
18. 10. 2004, ki stoji na parc. št. 999 k.o.
Maribor grad, last Oblak Polone, stanujoče
Maribor, Gosposvetska 19/A, zastavljeno v
korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.230
CHF s p.p., v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS za CHF na dan plačila.
SV 1118/04
Ob-33542/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec
iz Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV
1118/04 z dne 18. 11. 2004, je bilo stanovanje št. 1 v pritličju, v izmeri 77,78 m2 in
kletna shramba št. 1, v izmeri 6,08 m2, v
stanovanjski stavbi na naslovu Pot na
Fužine 57, Ljubljana, stoječe na parc. št.
1185/3 k.o. Moste ter parc. št. 1711, dvo-

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 76/2004
Os-32721/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 76/2004 sklep z dne 24. 11.
2004:
1. To sodišče je dne 2. 8. 2004 ob 9.15,
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Ferš
Dragan s.p., Avto – Ferš, Teharska c. 35,
Celje, z dne 2. 8. 2004 in dne 24. 11. 2004
ob 8.30 odločilo, da se stečajni postopek
nad dolžnikom: Ferš Dragan s.p., Avto –
Ferš, Teharska c. 35, Celje (matična št.:
5800211, ID št. za DDV: SI71623973),
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 in na oglasni
deski tukajšnjega 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: Ferš Dragan
s.p., Avto – Ferš, Teharska c. 35, Celje
(matična št.: 5800211, ID št. za DDV:
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rišče v izmeri 41 m2, vse k.o. Moste, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Ljubljani,
last zastaviteljev Arsenić Lazarja in Arsenić Nevenke, vsakega do ½, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. HG/LNAokt/04
z dne 10. 10. 2004 in aneksa h kupoprodajni pogodbi št. HG/LNAokt/04, sklenjene
z Heleno Gašperšič, Pot na Fužine 57,
Ljubljana, kot prodajalko, zastavljeno v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG,
Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za zavarovanje denarne terjatve v višini 72.250
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.
SV 1675/04
Ob-33670/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1675/04 z dne 1. 12.
2004, je bilo zastavljeno stanovanje z
oznako 41/3/S15, v izmeri 75,12 m2 in
kletna shramba z oznako 41/K/H16, v
izmeri 9,75 m2, ki se nahajata v stanovanjski stavbi na parceli št. 1094/33, k.o.
Črnuče, ter dve garažni mesti z oznakama
39/K/G59 in 39/K/G60, ki se nahajata v
stavbi na parceli št. 1094/32, k.o. Črnuče,
ki so last zastaviteljice Dailje Jasavejevne
Tišler, Cesta 24. junija 41, Ljubljana, na
podlagi
kupoprodajne
pogodbe
št.
Č-73/2000, sklenjene dne 2. 2. 2000, s prodajalcem Urbana. Nepremičnine so zastavljene v korist upnika Alojza Gojčiča, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
83.335 EUR s pripadki.

SI71623973), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2004
St 82/2004
Os-32722/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 82/2004 sklep z dne 24. 11.
2004:
1. To sodišče je dne 10. 8. 2004 ob
13.40 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Germizaj Halil s.p., C. na Ostrožno 29,
Celje, z dne 10. 8. 2004 in dne 24. 11.
2004 ob 9. uri odločilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom: Germizaj Halil
s.p., C. na Ostrožno 29, Celje (matična št.:
5468317, ID št. za DDV: SI55283411),
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 tukajšnjega 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: Germizaj Halil
s.p., C. na Ostrožno 29, Celje (matična
št.: 5468317, ID št. za DDV: SI55283411),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2004
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St 81/2004
Os-32723/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 81/2004 sklep z dne 22. 11.
2004:
1. To sodišče je dne 9. 8. 2004 ob 13.20
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Nasuﬁ
Ismail s.p., »Mustang bar«, Mariborska
cesta 32, Celje, z dne 9. 8. 2004 in dne
22. 11. 2004 ob 9. uri odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom: Nasuﬁ
Ismail s.p., »Mustang bar«, Mariborska
cesta 32, Celje, (matična št.: 5367275, ID
št. za DDV: SI51799103), 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 tukajšnjega 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: Nasuﬁ Ismail
s.p., »Mustang bar«, Mariborska cesta 32,
Celje (matična št.: 5367275, ID št. za DDV:
SI51799103), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 11. 2004
St 90/2004
Os-32724/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 90/2004 sklep z dne 22. 11.
2004:
1. To sodišče je dne 3. 9. 2004 ob 10.50
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Tomaž
Grahovac s.p., GVG Estetika – Prodajalna »Tyro«, Trg celjskih knezov 6,
Celje, z dne 3. 9. 2004 in dne 22. 11. 2004
ob 9.30 odločilo, da se stečajni postopek
nad dolžnikom: Tomaž Grahovac s.p., GVG
Estetika – Prodajalna »Tyro«, Trg celjskih
knezov 6, Celje (matična št.: 1057251, ID
št. za DDV: SI31803431), 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 tukajšnjega 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: Tomaž Grahovac s.p., GVG Estetika – Prodajalna
»Tyro«, Trg celjskih knezov 6, Celje
(matična št.: 1057251, ID št. za DDV:
SI31803431), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 11. 2004
St 73/2004
Os-32725/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 73/2004 sklep z dne 24. 11.
2004:
1. To sodišče je dne 27. 7. 2004 ob
13.20 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Koren Milan s.p. Zlatarstvo Koren, Stanetova ulica 22, Celje, z dne 27. 7. 2004
in dne 24. 11. 2004 ob 9.30 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom: Koren
Milan s.p. Zlatarstvo Koren, Stanetova
ulica 22, Celje (matična št.: 5808034, ID št.
za DDV: SI81312237), začne in takoj
zaključi v skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
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2. Odredi se objava sklepa in na oglasni
deski tukajšnjega 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: Koren Milan s.p.
Zlatarstvo Koren, Stanetova ulica 22, Celje
(matična št.: 5808034, ID št. za DDV: SI81312237), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2004
St 75/2004
Os-32726/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 75/2004 sklep z dne 22. 11.
2004:
1. To sodišče je dne 30. 7. 2004 ob
11.13 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Dnevni bar »Arčan«, Arčan Bojan s.p.,
Ljubljanska c. 7, Celje, z dne 30. 7. 2004
in dne 22. 11. 2004 ob 10. uri odločilo, da
se stečajni postopek nad dolžnikom:
Dnevni bar »Arčan«, Arčan Bojan s.p.,
Ljubljanska c. 7, Celje, (matična št.:
5585093, ID št. za DDV: SI57191395),
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 tukajšnjega 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: Dnevni bar
»Arčan«, Arčan Bojan s.p., Ljubljanska c.
7, Celje (matična št.: 5585093, ID št. za
DDV: SI57191395), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 11. 2004
St 126/2004
Os-32727/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 126/2004 sklep z
dne 23. 11. 2004:
I. To sodišče je dne 29. 10. 2004 ob
15.38, neposredno prejelo predlog za
začetek postopka prisilne poravnave med
dolžnikom: Ponudba, Podjetje za trgovino, usposabljanje in zaposlovanje
invalidov d.o.o., Dobojska 1, Celje, z dne
29. 10. 2004 in je dne 23. 11. 2004 ob 9. uri
začelo postopek prisilne poravnave med
dolžnikom: Ponudba, Podjetje za trgovino,
usposabljanje in zaposlovanje invalidov
d.o.o., Dobojska 1, Celje (matična številka:
5311829, ID št. za DDV: SI88519201) in
njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko
sodišča, pozivamo, naj poravnalnemu
senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih
in priloženimi dokazili v roku 30 dni po
objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano
po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki
velja na dan začetka postopka prisilne
poravnave (23. 11. 2004).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v
diskontirani višini na dan začetka
postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11-42153-7110006-12600404.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, številka delovnega dovoljenja L8/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. IBAS d.o.o., Stražarjeva 38, Ljubljana,
2. CRI Celje d.o.o., Oblakova 34,
Celje,
3. Tkanina d.d. Celje, Lava 8, Celje,
4. Multi Trade d.o.o., Gubčeva 6,
Celje,
5. predstavnica delavcev – Jožica Hrovat, Galicija 7, Žalec.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške
postopka v višini 2,500.000 SIT na TRR
tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564,
sklic na št. 5-126-2004, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 11. 2004
St 33/2004
Os-32728/04
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Zidarstvo Jožef Čeh s.p., Tončka Dežmana 6, Kranj, se začne in zaključi.
2. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 11. 2004
St 50/2004
Os-32729/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
50/2004 z dne 22. 11. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Planika Kranj,
podjetje za trženje in proizvodnjo obutve d.d., Kranj, Savska Loka 21, Kranj,
matična št. 5034663, šifra dejavnosti – proizvodnja obutve 19.300.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Andrej Marinc, Tacenska 125a, Ljubljana.
3. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, pozivamo, naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu z
obrazloženo vlogo in priloženimi dokazili, v
dveh izvodih, v roku 2 mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani sodni taksi za prijavo terjatve, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od skupne
vsote prijavljenih terjatev posameznega
upnika, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT, na račun št. 01100-1000339014,
sklic na št. 11-42170-7110006-554502004
za
pravne
osebe
in
račun
št.
01100-1000338529,
sklic
na
št.
11-42170-7110006-554502004 za ﬁzične
osebe in zasebnike.
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4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 25. 3. 2005 ob 9. uri v sobi št. 121/I
tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 22. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 11. 2004
St 14/2004
Os-32730/04
To sodišče je dne 22. 11. 2004 izdalo
sklep opr. št. St 14/2004, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Grosar
Danilo – Avtoprevozništvo in soboslikarstvo, s.p., Ulica Maksa Valentinčiča
13, Nova Gorica, matična številka
5315759, davčna številka 44761678, šifra
dejavnosti 60.240.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58,
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se
sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se
nalepijo na original prijave, nad navedenim
zneskom pa so upniki dolžni sodno takso
poravnati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-1404. Prijava terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. 2. 2005 ob 8.30, v sobi 108/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oklic je bil nabit na oglasno desko
sodišča dne 22. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 11. 2004
St 19/2004
Os-32731/04
To sodišče je dne 22. 11. 2004 izdalo
sklep opr. št. St 19/2004, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Univesa,
d.o.o., Servisno podjetje Idrija, Arkova
11, Idrija, matična številka 5851572,
davčna številka 58752200, šifra dejavnosti
45.230.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58,
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se
sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se
nalepijo na original prijave, nad navedenim
zneskom pa so upniki dolžni sodno takso
poravnati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-1904. Prijava terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. 2. 2005 ob 8.45, v sobi 108/I tega
sodišča.

Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oklic je bil nabit na oglasno desko
sodišča dne 22. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 11. 2004
St 16/2003
Os-32871/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 16/2003 sklep z dne 23. 11.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Prevozi Čater d.o.o., Stopče 33/a, Grobelno – v stečaju (matična številka:
55766989, ID št. za DDV: SI48103543), se
zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Prevozi Čater
d.o.o., Stopče 33/a, Grobelno - v stečaju
(matična številka: 5576989, ID št. za DDV:
SI48103543), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 11. 2004
St 105/2004
Os-32881/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 105/2004 sklep z dne 24. 11.
2004:
1. To sodišče je dne 27. 9. 2004 ob
14.45 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
»Buldog« Dnevni bar Eva Simonič s.p.,
Ulica Frankolovskih žrtev 34, Celje, z
dne 27. 9. 2004 in dne 24. 11. 2004 ob
10.30 odločilo, da se stečajni postopek nad
dolžnikom: »Buldog« Dnevni bar Eva Simonič s.p., Ulica Frankolovskih žrtev 34, Celje
(matična št.: 1236610, ID št. za DDV:
SI35334606), 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 tukajšnjega 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: »Buldog«
Dnevni bar Eva Simonič s.p., Ulica Frankolovskih žrtev 34, Celje (matična št.:
1236610, ID št. za DDV: SI35334606), iz
pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2004
St 102/2004
Os-32882/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 102/2004 sklep z dne 24. 11.
2004:
1. To sodišče je dne 22. 9. 2004 ob
14.15 prejelo neposredno predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Rizanaj Osman, s.p., Prodajalna
»Ananas«, Stanetova ul. 5, Velenje, z
dne 24. 11. 2004 ob 10. uri odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom: Rizanaj
Osman, s.p., Prodajalna »Ananas«, Stanetova ul. 5, Velenje (matična št.:
5646187, ID št. za DDV: SI57839905),
začne in takoj zaključi, v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
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2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega 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: Rizanaj Osman,
s.p., Prodajalna »Ananas«, Stanetova ul.
5, Velenje (matična št.: 5646187, ID št. za
DDV: SI57839905), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2004
St 58/2000
Os-32897/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 58/2000 z dne 3. 11. 2004 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Berni
– Kavčič Jožica s.p., Ilirska Bistrica, Pod
stražico 6 – v stečaju se zaključi. Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris samostojne podjetnice iz registra samostojnih
podjetnic pri DURS, DU Koper, Izpostava
Ilirska Bistrica.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 11. 2004
St 37/2003
Os-32898/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom GERD storitve, gostinstvo in trgovina d.o.o., Pod gonjami 110, Prevalje –
v stečaju, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik GERD storitve, gostinstvo in trgovina d.o.o., Pod gonjami 110, Prevalje – v
stečaju, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 24. 11. 2004
St 195/2004
Os-32899/04
To sodišče je s sklepom St 195/2004
dne 25. 10. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Unideal d.o.o., Savska
cesta 3a, Ljubljana. Začetek je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 119 z dne
5. 11. 2004. Sodišče s to objavo popravlja
napako o imenovanju stečajne upraviteljice, ki se pravilno glasi:
»Za stečajno upraviteljico se imenuje
Marja Oblak iz Vrhnike.«
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2004
St 119/2002
Os-32900/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 119/2002 dne 22. 11. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom LOS VD d.o.o.,
Zvezna ulica 2b, Ljubljana, zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2004
St 12/2003
Os-32901/04
To sodišče je na seji senata dne 19. 11.
2004 pod opr. št. St 12/2003 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom
Zagorc Andrej, s.p., Trgovina in storitve,
Staro sejmišče 24, Šentjernej, matična
številka: 5684878, šifra dejavnosti 4102, se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Zagorc Andrej, s.p., Trgovina in storitve,
Staro sejmišče 24, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
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Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 11. 2004
St 66/2004
Os-32902/04
1. Z dnem 24. 11. 2004 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Kartonaža Graﬁčno in embalažno podjetje Murska Sobota d.d., Lendavska 1,
(davčna številka 90312031, matična številka 5039886).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi 53, Murska
Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva te objave
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na
številko 11 42200-7110006-51100664.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 28. 2. 2005 ob 13. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 24. 11. 2004 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 11. 2004
St 25/2004
Os-32923/04
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 25/2004 z dne 24. 11. 2004 začelo in
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Lilijana Ban s.p., L design, Dobrška
ulica 6, Lesce, matična št.: 5015592, šifra
dejavnosti: 18.220.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 11. 2004
St 71/2004
Os-32924/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 71/2004 z dne 26. 10. 2004 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Network Twentyone d.o.o., Ljubljana, Koprska 106b in njegovimi upniki.
Terjatve upnikov 1. razreda - dobaviteljev in drugih upnikov izplača dolžnik v
višini 20% ugotovljenih terjatev na dan
18. 5. 2004 v roku 1 leta od pravnomočno
sklenjene prisilne poravnave z obračunanimi obrestmi v višini EVRIBOR do dneva
plačila.
Seznam upnikov 1. razreda z njihovimi
terjatvami v ugotovljenih zneskih so navedeni v prilogi 1, ki je sestavni del sklepa
pod zaporednimi št. 1., 2., 4. in 5.
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Terjatve upnikov 2. razreda – terjatev
države iz naslova davkov in prispevkov
izplača dolžnik v višini 20% ugotovljenih
terjatev na dan 18. 5. 2004 v roku 1 leta od
pravnomočno sklenjene prisilne poravnave
z obračunanimi obrestmi v višini EVRIBOR
do dneva plačila, pri tem pa se terjatev
zmanjša za celotno obveznost iz naslova
zamudnih obresti, ki so natekle od neplačanih davkov in prispevkov do 18. 5.
2004.
Ugotovi se, da je edini družbenik dolžnika N21 Holdings, INC., 280 Gulf Blvd.,
Bellair, Florida, dne 24. 8. 2004 pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno potrjena, sprejel sklep o povečanju osnovnega kapitala od 4,836.650
SIT na 29,403.530 SIT s stvarnim vložkom
– terjatvijo upnika 3. razreda kreditodajalca
Taxigroup podjetniške ﬁnance d.o.o., Koprska 106, Ljubljana, v višini 24,566.880 SIT,
ki se spremeni v njegov poslovni delež v
osnovnem kapitalu dolžnika tako, da znaša
njegov poslovni delež 83,6% kapitala dolžnika.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik navedeno terjatev na dolžnika.
Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja
osnovnega kapitala v skladu s sklepom o
povečanju osnovnega kapitala z novim
stvarnim vložkom z dne 24. 8. 2004.
Terjatve upnikov 4. razreda - privilegirane terjatve izplača dolžnik v višini 100%
najkasneje v 6 mesecih po pravnomočno
sklenjeni prisilni poravnavi.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
26. 10. 2004. Sklep o potrditvi prisilne
poravnave je postal pravnomočen dne
22. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2004

sprejela sklep o povečanju osnovnega
kapitala po 49. členu ZPPSL v višini
25,000.000 SIT (in tako znaša skupaj
28,000.000 SIT) s stvarnimi vložki s konverzijo terjatev upnikov razreda C, ki se
spremenijo v poslovne deleže v osnovnem
kapitalu dolžnika, in sicer:
– Mazi Jože konvertira svojo terjatev v
višini 5,000.000 SIT v osnovni vložek tako,
da s tem pridobi 17,857% upravljalskih
upravičenj,
– Doles Jože konvertira svojo terjatev v
višini 5,000.000 SIT v osnovni vložek tako,
da s tem pridobi 17,857% upravljalskih
upravičenj,
– Turk Franc konvertira svojo terjatev v
višini 5,000.000 SIT v osnovni vložek tako,
da s tem pridobi 17,857% upravljalskih
upravičenj,
– Žgajnar Franc konvertira svojo terjatev v višini 5,000.000 SIT v osnovni vložek
tako, da s tem pridobi 17,857% upravljalskih upravičenj,
– Potočnik Janez konvertira svojo terjatev v višini 5,000.000 SIT v osnovni vložek
tako, da s tem pridobi 17,857% upravljalskih upravičenj.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenašajo upniki iz 5. točke izreka sklepa
svoje terjatve na dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega
kapitala v sodni register v skladu s sklepom
o povečanju osnovnega kapitala z novimi
stvarnimi vložki (terjatvami).
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
4. 10. 2004. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 17. 11.
2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2004

St 61/2004

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 188/2004 z dne 23. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnico Breda Kaplja
s.p., Rusjanov trg 8, Ljubljana, s ﬁrmo in
dejavnostjo Dnevni bar Junior, Brnčičeva
13, Ljubljana, matična številka obrata
1302604 in ga zaradi neobstoja stečajne
mase takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnica
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2004

Os-32925/04

To sodišče je s sklepom opr. št.
St 61/2004 z dne 2. 11. 2004 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
GRAFIT Podjetje za gradbeništvo in
trgovino d.o.o., Prigorica 12, Dolenja vas
in njegovimi upniki, po kateri bo dolžnik
– upnikom razreda A izplačal njihove
terjatve v višini 20% v roku 1 leta od dneva
pravnomočno izglasovane prisilne poravnave,
– upnikom razreda D pa terjatve v višini
100% pod pogoji, po katerih se položaj teh
upnikov tudi po potrditvi prisilne poravnave
ne spremeni,
– upnikom razreda B se terjatve v celoti
odpišejo, zato se ugotovi, da jih dolžnik ni
dolžan poplačati,
– upnikom razreda C pa se zaradi konverzije terjatev v lastniške deleže ne poplačujejo.
Seznam upnikov razreda A in obveznosti dolžnika so sestavni del sklepa.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 20. 4. 2004 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
prvi koloni (ugotovljene terjatve) Priloga 1
k sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa,
zato jih je dolžnik dolžan izplačati v višini,
navedeni v drugi koloni priloge in v roku iz
2. točke izreka sklepa.
Ugotovi se, da je skupščina dolžnika

St 188/2004

St 107/2004

Os-32926/04

Os-32927/04

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 107/2004 dne 22. 11. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Metalka blagovnica d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana,
zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2004
St 50/2001

Os-32928/04

To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 50/2001 z dne 24. 11. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad stečajno maso
Mycycle d.o.o., Ljubljana, Stegne 25a.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2004
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St 35/2004

Os-32929/04

To sodišče je na seji senata dne 25. 11.
2004 pod opr. št. St 35/2004 sprejelo
naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom
Gostilna Jenič Tatjana s.p., Stopiče št.
34, Novo mesto, matična številka 5621302,
šifra dejavnosti 55.301, se začne in
zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Gostilna Jenič Tatjana s.p., Stopiče št. 34,
Novo mesto, 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 25. 11. 2004
St 4/98
Os-32941/04
To sodišče, v stečajnem postopku stečajnega dolžnika Europolimer, Podjetje
za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Obrtniška ulica 9, Šmarje pri Jelšah – v stečaju razpisuje narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, ki bo dne 14. januarja 2005 ob 10.
uri v sobi št. 106/I Okrožnega sodišča v
Celju, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne
mase obsega v skladu z določili 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 38,000.000 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov na dan 11. 6. 1998
znaša 15,64%.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve–
l. št. 473-494) v stečajni pisarni Okrožnega
sodišča v Celju, Prešernova 22, Celje, med
uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 11. 2004
St 108/2004
Os-32942/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 108/2004 sklep z dne 26. 11.
2004:
I. To sodišče je dne 1. 10. 2004 ob
12.15 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Plešnik Simona s.p., Trgovina »Korenček«, Bar »Kava bar TIC«, Popovičeva
24, Celje, z dne 1. 10. 2004 in je dne
26. 11. 2004 ob 9.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Plešnik Simona s.p.,
Trgovina »Korenček«, Bar »Kava bar TIC«,
Popovičeva 24, Celje (matična številka:
5966269, ID št. za DDV: SI25992562).
Odslej se ﬁrma glasi: Plešnik Simona
s.p., Trgovina »Korenček«, Bar »Kava bar
TIC«, Popovičeva 24, Celje (matična številka: 5966269, ID št. za DDV: SI25992562)
– 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 42153-7110006-10800404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
dne 11. februarja 2005 ob 8.30, v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 26. 11.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 11. 2004
St 111/2004
Os-32943/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 111/2004 sklep z dne 26. 11.
2004:
I. To sodišče je dne 8. 10. 2004 ob
13.15 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Gostilna Zdolšek Samo s.p., Ponikva 53,
Ponikva pri Grobelnem, z dne 8. 10. 2004
in je dne 26. 11. 2004 ob 8.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Gostilna
Zdolšek Samo s.p., Ponikva 53, Ponikva
pri Grobelnem (matična številka: 5394934,
ID št. za DDV: SI60504234).
Odslej se ﬁrma glasi: Gostilna Zdolšek
Samo s.p., Ponikva 53, Ponikva pri Grobelnem (matična številka: 5394934, ID št. za
DDV: SI60504234) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni
masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v
dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo 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 dolžniko-
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vega 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 42153-7110006-11100404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo
dne 11. 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 26. 11.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 11. 2004
St 30/2000
Os-32944/04
To sodišče, v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom: Železarna Štore,
Inženiring – storitve d.o.o., Železarska
cesta 3, Štore – v stečaju razpisuje narok
za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase, ki bo dne 14. januarja
2005 ob 9. uri v sobi št. 106/I Okrožnega
sodišča v Celju, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Osnutek glavne razdelitve stečajne
mase obsega v skladu z določili 163. člena
ZPPSL naslednje podatke:
1. Višina denarnih sredstev za glavno
razdelitev znaša 15,371.116,75 SIT.
2. Odstotek poplačila po tem osnutku za
glavno razdelitev glede na vse priznane
terjatve rednih upnikov znaša 8,5%;
kar vse je natančno, v skladu z določili
163. člena ZPPSL, razvidno iz osnutka
glavne razdelitve (A167/1-2 in A168/1-2), ki je
sestavni del tega oklica.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev (načrt glavne razdelitve
– A167/1-2 in A168/1-2) na oglasni deski
Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova
22, Celje, med uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 25. 11. 2004
St 38/2004
Os-33109/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 38/2004 z dne 25. 11. 2004 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Bajc-Trade, transport, trgovina in
storitve, d.o.o., Postojna – v likvidaciji,
Goriče 23b, Postojna (vpisan v sodni register tuk. sodišča), matična št. 5800889,
šifra dejavnosti 60.240.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 11. 2004
St 93/2004
Os-33111/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 93/2004 dne 25. 11. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom A.M.E.
Auguštiner & Imenšek d.n.o., Ptujska c.
13, Miklavž na Dravskem polju.
Odslej ﬁrma glasi A.M.E. Auguštiner &
Imenšek d.n.o., Ptujska c. 13, Miklavž na
Dravskem polju – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
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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
1. 4. 2005 ob 12. uri v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 25. 11.
2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 11. 2004
St 148/2004
Os-33112/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 148/2004 dne 25. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Elektrokovina - orodjarna, Proizvodnja in
vzdrževanje orodij, tehnološke opreme in
naprav d.o.o., Tržaška c. 23, Maribor.
Odslej ﬁrma glasi Elektrokovina - orodjarna, Proizvodnja in vzdrževanje orodij,
tehnološke opreme in naprav d.o.o., Tržaška c. 23, Maribor - v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
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
1. 4. 2005 ob 10. uri, v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 25. 11.
2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 11. 2004
St 26/2004
Os-33113/04
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Inter Point družba za trgovino, storitve,
gostinstvo in turizem d.o.o., Dravinjski
vrh 13, bo drugi narok za preizkus terjatev
dne 18. 1. 2005, ob 10. uri, v sobi 26/II
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 26. 11. 2004
St 30/2004
Os-33115/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 30/2004, z dne 26. 11. 2004, začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Rajko Bela trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Zabovci 85, davčna številka 36523739, matična številka 1415166,
šifra dejavnosti 52.461.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko
sodišča pozivamo, naj poravnalnemu
senatu z vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili, v 30 dneh po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terajtve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Ignac Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarevska 10/II, Maribor.
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V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Energoplus d.o.o., Koprska 108/d,
Ljubljana,
– Coma Commerce d.o.o., Trpinčeva
ulica 39, Ljubljana,
– Boplast d.o.o., Pod Delšami 5, Grosuplje,
– GEA klima tehnika d.o.o., Tržaška
330, Ljubljana,
– Silvija Bela, Zabovci 85, Markovci, kot
predstavnica delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 26. 11. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 26. 11. 2004

Rudarjevo 2, Črna na Koroškem, stoječe
na parceli št. 54/2, vl. št. 319, k.o. Črna, v
skupni površini 78,06 m2, last dolžnikov
Dušice Delalut in Braneta Delaluta, vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 11. 2004
In 151/04
Os-30671/04
Na podlagi sklepa opr. št. In 151/04 z
dne 7. 9. 2004, ki ga je izdalo Okrajno
sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št.
28, na naslovu Trg revolucije 10a, Trbovlje,
zarubljeno v korist upnice Vele d.d., Ljubljanska c. 64, Domžale, zaradi izterjave
532.892,90 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 28. 10. 2004

Izvršbe
In 2001/00861
Os-28705/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 19. 2. 2004, je bil dne 16. 9. 2004
opravljen v korist upnice Republike Slovenije – Ministrstva za ﬁnance, DURS – Izpostava Bežigrad, Ljubljana, rubež poslovnega prostora – okrepčevalnica Lesendro,
na naslovu Štihova 13, Ljubljana, parc. št.
1788 in 1789, k.o. Bežigrad, v I. nadstropju
poslovne stavbe v izmeri 68 m2, terasa
70,04 m2, skladiščni prostor v kleti
10,46 m2, last dolžnika Djurišić Žarka,
Celovška 189, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2004
In 2002/01076
Os-30918/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega
sodišča z dne 29. 7. 2003, opr. št. In
2002/01076, je bil dne 1. 6. 2004 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d.,
Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja št. 20, na naslov Zvezda 3, Ljubljana, last dolžnika: Raztresen Silvester,
Zvezda 3, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2004
Z 03/00026
Os-28706/04
Na podlagi sklepa opr. št. Z 03/00026,
ki ga je dne 16. 12. 2003 izdalo Okrajno
sodišče v Piranu, se v skladu z drugim
odstavkom 11. člena ZIZ opravi rubež
nepremičnine, in sicer stanovanja št. 1, v 1.
nadstropju na naslovu Gregorčičeva 28,
Piran, v izmeri 58,47 m2, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Piranu,
last dolžnika, na podlagi kupoprodajne
pogodbe med Občino Piran kot kupcem in
Šegš Borutom kot kupcem, št. 466-872/91
z dne 27. 12. 1991, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 1,590.516,50
SIT, v korist upnice Republike Slovenije,
Ministrstva za ﬁnance, Davčne uprave RS,
Davčni urad Koper.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 14. 10. 2004
In 2003/00607
Os-30704/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 22. 1.
2004, opr. št. In prej 2004/52, je bil dne
26. 10. 2004 opravljen v korist upnice
Posojilnice Bank Zila, r.z.o.j., Št. Jakob v
Rožu, rubež stanovanja št. 10, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 4000/2004
Os-31940/04
Okrajno sodišče v Škofji Loki na predlog
Gorazda Stuparja, ki ga zastopa odvetnik
Matjaž Cunder, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve
zemljiškoknjižne
listine,
menjalne pogodbe z dne 26. 8. 1992,
katere predmet sta enosobno stanovanje
št. 26, v stanovanjski hiši v Gorenji vasi
242, v mansardi, v izmeri 37,85 m2, sedanji
naslov stanovanja Sestranska vas 14,
Gorenja vas, vpisano pri 26.E, vlož. št.
629/26, k.o. Gorenja vas, na ime Rudnik
Žirovski vrh p.o. in dvosobno stanovanje št.
19, v 3. nadstropju stanovanjskega objekta
Zlato polje 3d, Kranj, ki stoji na parceli št.
454/1, vl. št. 800, k.o. Kranj, stanovanje v
izmeri 53,40 m2.
Stranki menjalne pogodbe sta Gordana
Hribar, roj. 26. 11. 1966, stanuje Jamova
68, Ljubljana in Greta Lazović, roj. 15. 8.
1963, stanuje Zlato polje 3d, Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Gorazda Stuparja, roj. 28. 1. 1972,
stanuje Sestranska vas 14, Gorenja vas,
do 3/4 in Stupar Jovanke, roj. 18. 1. 1955,
stanuje Mucherjeva 2, Ljubljana, do 1/4.
Okrajno sodišče v Škofji Loki poziva
morebitne imetnike pravice, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov o vsebini menjalne pogodbe, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 18. 11. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 602/2003
Os-29959/04
Na podlagi določila 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP je Okrajno sodišče
v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d. Ljubljana, proti dolžniku Krempl Stanislavu iz Črnc 43, 9253
Apače, zaradi izterjave 98.864 SIT s pp,
dolžniku Krempl Stanislavu postavilo
začasnega zastopnika, odv. Husar Andreja
iz Gornje Radgone, Panonska 22.
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Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler Krempl
Stanislav ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da mu je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 29. 10. 2004
I 99/01020
Os-28733/04
V izvršilni zadevi upnika Si.mobil, telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska
cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Branko Lipovec iz Kranja, Glavni trg
15, zoper dolžnico Rosito Gorišek, Rudnik
11, Kočevje, zaradi izterjave 25.320 SIT s
pripadki, z rubežem in prodajo dolžničinih
premičnin, na podlagi verodostojne listine,
je bila na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju, dolžnici Rositi Gorišek postavljena začasna zastopnica,
odvetnica Olga Tanko iz Ribnice, Škrabčev
trg 54, ki bo dolžnico zastopala vse dotlej,
dokler ne bo dolžnica sama ali preko svojega pooblaščenca stopila pred sodišče
oziroma dokler Center za socialno delo ne
bo dolžnici postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 22. 9. 2004
I 99/01019
Os-28734/04
V izvršilni zadevi upnika Si.mobil, Telekomunikacijske storitve d.d., Ljubljana,
Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga
zastopa odvetnik Branko Lipovec iz Kranja, Glavni trg 15, zoper dolžnico Rosito
Gorišek, Rudnik 11, Kočevje, zaradi izterjave 97.772,50 SIT s pripadki, z rubežem
in prodajo dolžničinih premičnin, na podlagi verodostojne listine, je sodišče postavilo dolžnici Rositi Gorišek, Rudnik 11,
Kočevje, začasno zastopnico, odvetnico
Olgo Tanko iz Ribnice, Škrabčev trg 54, ki
bo zastopala dolžnico Rosito Goršek,
dokler sama dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil na sodišču oziroma
dokler Center za socialno delo Kočevje ne
bo sporočil, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 22. 9. 2004
P 477/2003
Os-29289/04
Okrožno sodišče v Kopru je v pravdni
zadevi tožeče stranke Jadrana Bajca, Belsko 42b, Postojna, ki ga zastopa odv. mag.
Gregor Velkavrh iz Kopra, zoper toženo
stranko 1. MIT d.o.o., Sežana, Partizanska
cesta 85, Sežana in 2. Andreja Štiftarja,
sedaj neznanega bivališča, ki se vodi pod
opr. št. P 477/2003, zaradi plačila
4,832.339 SIT, drugotoženi stranki Andreju
Štiftarju, na podlagi določbe 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP, ker je
neznanega bivališča in nima postavljenega
pooblaščenca v Republiki Sloveniji, postavilo začasno zastopnico Bredo Požar,
odvetnico iz Kopra, Pristaniška 8.
Začasna zastopnica bo zastopala drugotoženo stranko od dneva postavitve
dalje, dokler drugatožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 15. 10. 2004

P 63/2004
Os-26489/04
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, v pravdni zadevi
tožeče stranke Linde Dončič, Ul. Rudija
Papeža 32, Kranj, ki jo zastopa odvetnica
Katarina Bradaška iz Kranja, proti toženi
stranki Dragu Dončiču, neznanega bivališča, zaradi določitve preživnine, postavilo tožencu Dragu Dončiču, začasno
zastopnico, odvetnico Ireno Ahačič iz
Kranja.
Začasna zastopnica bo zastopala
toženca v postopku, vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 9. 2004
P 43/02
Os-6621/04
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Darka Škibina,
Lipica 21/b, ki ga zastopa odv. Dušan
Železnik iz Sežane, zoper toženo stranko
Gregorja Lantierja, neznanega bivališča,
zaradi priposestvovanja lastninske pravice
(pcto 400.000 SIT), s sklepom z dne 1. 3.
2004) na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirica iz Sežane, ki bo toženo
stranko v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 1. 3. 2004
P 70/04
Os-17773/04
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Darka Škibina,
Lipica 21/b, Sežana, ki ga zastopa odvetnik
Dušan Železnik iz Sežane, zoper toženo
stranko Giuseppeja Skoka, pok. Ferruccia,
sedaj neznanega bivališča, zaradi priposestvovanja lastninske pravice (pcto
1,900.000 SIT) po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki, s sklepom z dne 23. 6. 2004, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, toženi
stranki Giuseppeju Skoku, pok. Ferruccia,
sedaj neznanega bivališča, postavilo
začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dragana Sikirica, Ul. 1. maja št. 1, Sežana,
ki bo toženo stranko v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 6. 2004
I 2002/00660
Os-30347/04
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi določb prvega odstavka in 4. točke
drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 96/99,
96/02), v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju, dolžnici Maji Kejžar,
Podlubnik 156, Škofja Loka, v izvršilni
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zadevi I 2002/00660, zaradi plačila zneska
186.145 SIT s pp, postavilo začasnega
zastopnika, Petra Osolnika, odvetnika iz
Škofje Loke. Postavljeni zastopnik bo
zastopal dolžnico v postopku dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopita
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 2. 11. 2004

Oklici pogrešanih
N 15/2002
Os-31942/04
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na
predlog Angela Volčiča iz Črnič 69/c,
Črniče, postopek o razglasitvi pogrešanega za mrtvega, in sicer Antona Vovčiča,
sina Antona in Jožefe Leban, roj. 5. 12.
1834, ki ga zastopa skrbnik za poseben
primer Miljan Slamič iz Nove Gorice, Gortanova 13.
O pogrešanem razen vpisa lastninske
pravice pri vl. št. 302, k.o. Črniče iz podatkov župnije Črniče, ne obstaja noben drug
podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešanega Antona
Vovčiča, 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 Ajdovščini
dne 18. 11. 2004
N 20/2002
Os-31943/04
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na
predlog Zdenka Košute iz Postojne, Volaričeva 4, postopek za razglasitev pogrešane
Jožefe Rustja, od Matevža, Skrilje 34, ki jo
zastopa skrbnik za poseben primer Ivo
Mamić iz Skrilj 70/e, za mrtvo.
O pogrešanki je znano le to, da je njen
oče bil Matevž (ali Matija) Rustja, roj. 29. 9.
1826, umrl 28. 10. 1889, ki je bil poročen z
Ano Kerševan, roj. 24. 1. 1822, umrla
21. 3. 1900, sicer pa o pogrešanki ne
obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o življenju in smrti pogrešane Jožefe
Rustja, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v
roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo sodišče po poteku tega roka
pogrešanko razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 18. 11. 2004
N 4/2004
Os-31454/04
Pri tukajšnjem sodišču je v teku postopek, da se razglasi za mrtvo Hildo Žitnik,
rojeno 24. 6. 1905.
Po podatkih, s katerimi razpolaga
sodišče, se je Hilda Žitnik izselila iz takratne
Jugoslavije pred drugo svetovno vojno.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli
o Hildi Žitnik, da to v roku treh mesecev
javijo Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Tri mesece po objavi oglasa bo sodišče
Hildo Žitnik razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 11. 2004
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Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1697/2004
Rg-30916/04
Družba MAB, minerali, asfalti, betoni,
proizvodnja in trgovina, d.o.o., s sedežem Kranj, Laze 18 A, vpisana na reg. vl.
št. 1/07465/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Muarem Ametaj, Šorlijeva ulica 20, Kranj;
Bajželj Marko, Delavska cesta 59, Kranj;
Gratel, gradbeništvo, telekomunikacije,
inženiring, trgovina, storitve d.o.o., Skorba
40, Ptuj in Krč Samo, Galetova ulica 7,
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 9. 11. 2004
Srg 1713/2004
Rg-31459/04
Družba Remec in Remec, proizvodnja, trgovina in storitve, d.n.o., s sedežem Lancovo 5, Radovljica, vpisana na
reg. vl. št. 1/07005/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Remec Jože in Remec Matjaž, oba Lancovo 5, Radovljica.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 11. 2004
Srg 456/2004
Rg-31928/04
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Mekus d.o.o., Družba za
kozmetiko, farmacijo, trgovino, reklamo,
učila, Brežice, Maistrova 7, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra objavlja sklep:
družba Mekus d.o.o., Družba za kozmetiko, farmacijo, trgovino, reklamo,
učila, Brežice, Maistrova 7, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja Miloša Milana Mikca, Puhtejeva ulica
20, Ljubljana, z dne 4. 11. 2004.
Ustanovitelj Miloš Milan Mikac, Puhtejeva ulica 20, Ljubljana, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe Mekus
d.o.o., Družba za kozmetiko, farmacijo,
trgovino, reklamo, učila, Brežice, Maistrova
7, da so urejena vsa razmerja z delavci in
da ustanovitelj prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Za te obveznosti družbenik odgovarja s
svojim premoženjem.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se morebitni ustanovitveni kapital
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prenese v celoti na ustanovitelja Mikac
Miloša Milana.
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 Krškem
dne 18. 11. 2004
Srg 08097/2004
Rg-28743/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Microcon, zastopstvo, posredovanje, računalniške storitve, d.o.o., Trzin, Kidričeva 13 D,
ki jo zastopa odvetnica Judita Šlibar, objavlja sklep:
Microcon, zastopstvo, posredovanje,
računalniške storitve, d.o.o., Trzin,
Kidričeva 13 D, reg. št. vl. 1/33633/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 9. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Petričevič Mario, Kidričeva
13 D, Trzin, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 2004
Srg 2004/09538
Rg-30337/04
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko
sodišče na predlog družbe Liberum,
ﬁnančno-poslovne storitve, nepremičnine
in trgovina, d.o.o., Černetova ulica 7a,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra z dne 3. 11. 2004 objavlja sklep:
družba Liberum, ﬁnančno-poslovne
storitve, nepremičnine in trgovina,
d.o.o., Černetova ulica 7a, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Tomažin Mitja, Černetova
ul. 14, Ljubljana, 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 08936/2004
Rg-31881/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Protiv
Plus, proizvodnja, servis in trgovina z elektromaterialom d.o.o., Zaloška 228 a, Ljubljana-Polje, ki jo zastopa odvetnik Boris
Grobelnik iz Ljubljane, Dalmatinova 11,
objavlja sklep:
družba Protiv Plus proizvodnja, servis in trgovina z elektromaterialom
d.o.o., Zaloška 228a, Ljubljana-Polje,
reg. št. vl. 1/21007/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
17. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Prošek Borut, Zaloška
218 b, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2004
Srg 09747/2004
Rg-31888/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Gra-Tips
d.o.o., Polhov Gradec št. 3, generalni
remont avtomobilov, trgovina, prevozne in
ostale storitve, Polhov Gradec, objavlja
sklep:
družba Gra-Tips d.o.o., Polhov Gradec 3, generalni remont avtomobilov,
trgovina, prevozne in ostale storitve,
Polhov Gradec, reg. št. vl. 1/16480/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Železnikar Robert in
Železnikar Vincenc, oba Polhov Gradec št.
3, Polhov Gradec, 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. 11. 2004
Srg 659/2004
Rg-31861/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji
sklep:
družba Nal-Fin, storitve in inženiring
d.o.o., Sodišinci 2, ki je vpisana v reg. vl.
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št. 1695452, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika Rogan
Slavka, Sodišinci 2, z dne 18. 10. 2004.
Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena razmerja z delavci.
Družbenik izjavlja, da prevzema obveznost morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje družbe prevzame v
izključno last in posest edini družbenik.
Proti sklepu družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko
upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni
od dneva objave tega sklepa vložijo ugovor
pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 11. 2004
Srg 1170/2004
Rg-32143/04
Družba Somir, Proizvodnja in trgovina d.o.o. Gonjače, s sedežem Gonjače
10, Kojsko, vpisana pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-3116-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu obeh ustanoviteljic
družbe z dne 17. 11. 2004.
Ustanoviteljici družbe sta Bizjak
Miranda, Belvedere 169, Verona, Italija in
Simčič Sonja, Gonjače 7, Kojsko, 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.
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 19. 11. 2004
Srg 289/2004
Rg-31462/04
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Step, svetovanje,
trgovina, ekonomika, prevoz Novo mesto
d.o.o., Novo mesto, Marjana Kozine 58,
objavlja sklep:
družba Step, svetovanje, trgovina,
ekonomika, prevoz Novo mesto d.o.o.,
Novo mesto, Marjana Kozine 58, vpisana
na reg. vl. št. 1-1499/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 17. 5. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Alojz Zoran, Novo mesto,
Marjana Kozine 58, z ustanovitvenim kapitalom 1,518.698,42 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku
se
ustanovitveni
kapital
1,518.698,42 SIT in preostalo premoženje
v celoti prenese na Alojza Zorana, Novo
mesto, Ulica Marjana Kozine 58.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

Št.

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 Novem mestu
dne 15. 11. 2004
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Barišić Dušan, Kettejeva 14, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00638836.
gnr-172729
Beljkaš Zdenka, Šolska ulica 3, Kranj,
potni list, št. P00061568. gnh-173064
Beovič Anica, Starovaška cesta 15, Žiri,
potni list, št. P00345458. gnk-173161
Bojanić Nina, Gregovce 6, Bizeljsko,
potni list, št. P00250566. gnk-172761

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Društvo ekonomistov Maribor, Cafova
ulica 7, Maribor, štampiljko okrogle oblike s
premerom 35 mm, v sredini je znak društva, stilizira kocka, na obodu pa napis
DRUŠTVO EKONOMISTOV MARIBOR.
gnv-172625

Priglasitveni list
Lavrič Julka s.p., Zavrtače 6, Višnja
Gora, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
012727/1896/00-48/1995 in obrtno dovoljenje z isto številko. gnu-172926
Nipić Darko s.p., Ruska ulica 4, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-5597/98,
izdan dne 8. 5. 1998. gnx-172598
Pakiž Jožica, Nova vas 60, Nova Vas,
priglasitveni list, opravilna št. 04-00421/96,
izdan dne 18. 3. 1996. gno-172682
Pirc Samo s.p., Celovška 91, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 27-0235/94,
izdan dne 12. 4. 1994. gng-172719
Planinšič Jožef, Partizanska 40, Radlje
ob Dravi, priglasitveni list, opravilna št.
53-507/95, izdan dne 1. 5. 1995.
gny-172922
Tekavec Franc, Tušev dol 10, Črnomelj,
priglasitveni list, opravilna št. 05-0699/97,
izdan dne 1. 11. 1997. gnw-172624

Boštjančič Matic, Pot na mah 8, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00867813.
gns-172903
Boštjančič Nika, Pot na mah 8, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00867814.
gnr-172904
Boštjančič Saša, Pot na mah 8, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00416449.
gnt-172902
Buh Anže, Vrhovci, cesta XV 7, Ljubljana,
potni
list,
št.
P00836075.
gnk-173111
Dejanović Ladislav, Krtina 23, Dob,
potni list, št. P00440331. gnf-173041
Demirović Dragana, kalanova ulica 7,
Medvode, potni list, št. P00101040.
gnp-172606
Durmiši Muniš, Veliki vrh pri Šmarju
103, Šmarje, potni list, št. P00065165.
gnl-172610
Džekić Mitja, Novo polje, Cesta III/15,
Ljubljana, potni list, št. P00917887.
gnl-172710
Filipič Borut, Horjul 95, Horjul, potni list,
št. P00839850. gnj-172637
Gajič Miloš, Lucija, Liminjanska cesta 2,
Portorož – Portorose, potni list, št. P00939077. gno-173132
Gelebešov Katarina, Goce Delčev 68,
1480 Gevgelija, potni list, št. P00974351.
gnt-173127
Gelebešov Lasko, Goce Delčev 68,
1480 Gevgelija, potni list, št. P00975939.
gns-173128
Grubelnik Davorin, Ribnica na Pohorju
53/B, Ribnica na Pohorju, potni list, št.
P00978815. gnx-172973
Grum Darko, Prelovčeva 1, Ljubljana,
potni list, št. P00882910. gnd-173143

Tomac Milan, Partizanska 2, Piran –
Pirano, priglasitveni list, opravilna št.
40-1745/00, izdan dne 1. 7. 2000.
gnv-173075

Karamidarević Jovan, Šaleška 19, Velenje, potni list, št. P01099923. gnz-172971

Trunkelj Marjan s.p., Podlisec 2, Dobrnič, priglasitveni list, opravilna št.
057-077/94, izdan dne 9. 4. 1994.
gnx-172623

Klabjan Brigita, Osp 89, Črni Kal, potni
list, št. P00784493. gnv-172725

Kavs Blaž, Cerkova ulica 26, Ljubljana,
potni list, št. P00919090. gnx-172823

Kobal Viljem, Pavšičeva 18, Logatec,
potni list, št. P00552758. gnv-172700

Visočnik Albert s.p., Hočka cesta 31/d,
Hoče, priglasitveni list, opravilna št. 064'547/94,
izdan
dne
15. 4.
1994.
gnw-172599

Križan Miran, Drašiči 20, Metlika, maloobmejno prepustnico, št. AH 000002008.
gnq-173005

Potne listine

Labaš Stijepo, Ulica Ane Ziherlove 2,
Ljubljana, potni list, št. P00076916.
gnd-172968

Andrejčič Marija, Prule 19, Ljubljana,
potni list, št. P00330645. gny-172751
Arvaj Anton, Britof 25, Kranj, potni list,
št. P00435635. gnp-172656

Lesar Viktor, Mali Vrh 36, Šmarje-SAP,
potni list, št. P00790043. gnv-172850

Kuštrin Vida, 50,me Jeanne d Arc,
55140 Vaucouleurs, potni list, št. P00399387. gnb-172670

Lešnik Bojan, Cesta na Roglo 17, Zreče,
potni list, št. P01001002. gnj-172762
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Lukan Katja, Cesta talcev 13, Jesenice,
potni list, št. P00877094. gnm-172734
Miletić Slobodanka, Kačja 6, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00905945.
gnu-173001
Mukeljić Mirzet, Koželjeva 8/a, Ljubljana,
potni list, št. P00703977. gnp-172956
Novaković Nataša, Drenov grič 197,
Vrhnika, potni list, št. P00709932.
gnl-172635
Pejić Ljubica, Kajuhova 42, Ljubljana,
potni list, št. P00107743. gnv-172979
Pejić Vladimir, Kajuhova 42, Ljubljana,
potni list, št. P00107742. gnt-172977
Peršolja Antonija, Matije Doljaka 10,
Solkan, maloobmejno prepustnico, št. AI
000179205. gnb-173095
Pešelj Gregor, Livold 4/a, Kočevje, potni
list, št. P00022896. gnz-173146
Pevec Darja, Cesta ob Barju 54A, Škofljica,
potni
list,
št.
P00386673.
gnb-173020
Pevec Jure, Cesta ob Barju 54A, Škofljica,
potni
list,
št.
P00386674.
gnp-172881
Pevec Maša, Cesta ob Barju 54A, Škofljica,
potni
list,
št.
P00025678.
gnq-172880
Polanec Jon, Terčeva 37, Maribor, potni
list, št. P00352890. gnm-172684
Preželj Ksenija, Grahovo 42, Grahovo,
potni list, št. P00523949. gnm-173109
Prijatelj Anton, Gotna vas 8, Novo
mesto, potni list, št. P00245290.
gno-172957
Rendulić Igor, Ferkova 15, Maribor,
potni list, št. P00315254. gne-172642
Resinović Strnad Alenka, Ljubljanska
24, Domžale, potni list, št. P01099972.
gnn-172833
Sivić Jasmin, Veliki vrh pri Šmarju 17,
Šmarje-SAP, potni list, št. P00583173.
gni-173013
Strnad Jaka, Ljubljanska 24, Domžale,
potni list, št. P00042933. gnp-172831
Šepetavc Jasna, Kocbekova 40, Brežice,
potni
list,
št.
P00761218.
gnn-172958
Širec Danilo, Staneta Severja 6, Maribor, potni list, št. P00799067. gnr-172929
Vodušek Andrej, Ulica bratov Učakar
58, Ljubljana, potni list, št. P00063334.
gnw-172724
Vrecl Franc, Novo Polje, Cesta XII/10A,
Ljubljana, potni list, št. P00608628.
gni-172613
Zorko Ira, Grudnova 7/a, Piran – Pirano,
potni list, št. P00638405. gnf-172966
Žgavec Ana, Goče 64, Vipava, potni list,
št. P00829848. gnh-172664
Žunko Silvo, Kardeljeva 79, Maribor,
potni list, št. P00726095. gnt-173081

Osebne izkaznice
Ajdišek Jure, Cesta maršala Tita 71,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000907425.
gnr-172604
Andrejčič Marija, Prule 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000034480.
gnt-172752
Antić Zdravko, Ulica 9. maja 13, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000180410.
gnx-173073
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Arlati Kristina, Stantetova 20, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000614048.
gnc-172648
Artič janez, Strma ulica 2, Rogatec,
osebno
izkaznico,
št.
000445858.
gni-172763
Aš Feliks, Vodnikovo naselje 21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001428150.
gng-173140
Ažbe Vida, Trata 130, Gorenja vas,
osebno
izkaznico,
št.
001281579.
gnv-172750
Bahor Anica, Dragovanja vas 7, Dragatuš, osebno izkaznico, št. 000665322.
gnd-172868
Bavčer Albin, Poljanska 20/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001261129.
gnw-172974
Beovič Karin, Starovaška cesta 15, Žiri,
osebno
izkaznico,
št.
001152266.
gnl-173160
Berlec Nada, Rožično 1, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000745359.
gnw-172824
Beršovnik Brina, Čokova 5, Portorož –
Portorose,
osebno
izkaznico,
št.
001017455. gny-173097
Bešter Marija, Virmaše 143, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001090445.
gnl-173110
Bizjak Leon, Savinova 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 001630875. gnh-172889
Bizjak Marija, Vidovdanska 1i, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000470280.
gny-172822
Bižal Tjaša, Turjaško naselje 16,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000405893.
gnn-172658
Bjelčević Čedomir, Veluščkova 1, Maribor, osebno izkaznico, št. 001631666.
gnc-172994
Blažič Frančiška, Šuštarjeva kolonija
16, Trbovlje, osebno izkaznico, št.
000708102. gni-172788
Bohinc Maja, Polje, Cesta XX/21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001290458.
gnb-172770
Bonaca Marija, Dolinska cesta 8/b,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001651048. gnp-172731
Bošnjak Nikola, Gažon 80, Šmarje,
osebno
izkaznico,
št.
000294065.
gnd-172718
Bradeško Aja, Kalanova ulica 9/a, Medvode, osebno izkaznico, št. 001490674.
gnk-172944
Bradeško Hanno, Kalanova ulica 9/a,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001490648.
gnb-172945
Bradeško Mojca, Kalanova ulica 9/a,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000540152.
gnz-172946
Brajdič Ruža, Brezje 12, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000142719.
gnp-172631
Brgant Deja, Dolenji Boštanj 133,
Boštanj, osebno izkaznico, št. 001067464.
gnm-172834
Brnjilović Nataša, Partizanska 10, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000941544. gny-172722

Bulog Gortnar Velena, Ptujska ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000065694.
gny-172626
Butinar Janoš, Gregorčičeva 8/d, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000818116.
gnh-172914
Bytyqi Selman, Goriška 12, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH21630 – za tujca.
gnm-173084
Cehner Edo, Polzela 201, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001339472.
gno-172857
Cernatič Saša, Ravne 4, Črniče, osebno
izkaznico, št. 001037083. gnn-173058
Cvetko Janja, Agrokombinatska 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000840937.
gne-172667
Černe Užbanok Milena, Brode 16, Vransko, osebno izkaznico, št. 001802456.
gnq-172755
Čertalič Božidar, CKS 10, Litija, osebno
izkaznico, št. 1157409. gnv-173050
Čotar Mark, Dolnji Lakoš, Glavna ulica
73, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 001593725. gnz-172746
Črešnik Nino, Partizanska 10, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001415550.
gnz-172721
Čuček Larisa, Novinci 4, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št.
001821870.
gni-172963
Djukanović Sara Isa, Valvasorjeva 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000455823.
gnw-173149
Dragar Tomaž, Ulica Marije Mlinar 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001291167.
gnx-172998
Dravec Martin, Čečovje 20/c, Ravne na
Koroškem,
osebno
izkaznico,
št.
000460916. gnl-172685
Džekić Mitja, Novo polje, Cesta III/15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001322489.
gnk-172711
Engelman Aleš, 31. divizije 7, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001723616.
gnn-172933
Eržen Andrej, Na plavžu 3, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000770080.
gnt-172727
Fartelj Marjan, Ul. Frankopanskih žrtev
3, Celje, osebno izkaznico, št. 000150973.
gnz-172646
Frangež Miran, Podova 30, Rače,
osebno
izkaznico,
št.
000322034.
gnz-172871
Gabor Ana, Puževci 46, Bodonci,
osebno
izkaznico,
št.
001343971.
gnv-172875
Gačnik Dejan, Leskovec 52, Pragersko,
osebno
izkaznico,
št.
000324438.
gnx-172723
Gajić Slavko, Ulica borcev za severno
mejo 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000382606. gnc-172594
Gale Mateja, Bežigrad 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000008401.
gnf-173141
Glavan Ružica, Komen 6, Komen,
osebno izkaznico, št. 0000212290.
gnd-172993
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Gorišek Danijela, Valjavčeva ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 000752610.
gnk-172986
Grašič Judež Marija, Bistriška 22, Kamnik, osebno izkaznico, št. 000464028.
gni-173038
Grbič Uroš, Župančičeva ulica 11, Maribor, osebno izkaznico, št. 000806737.
gns-172678
Grešovnik Anica, Sv. Danijel 46, Trbonje, osebno izkaznico, št. 001506725.
gnq-172855
Grum Bernardka, Lanišče 8, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000672798.
gno-173007
Grum Darko, Prelovčeva 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000720301.
gnc-173144
Gselman Valentina, Pivola 55, Hoče,
osebno
izkaznico,
št.
000484916.
gnx-173098
Habbe Janja, Gabrov trg 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001216112.
gnt-172852
Hadžić Ramiz, Krožna cesta 4, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000900266. gnm-172859
Hauc Marko, Bettetova 22, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001660990.
gnb-172745
Herga Jožef, Sp. Voličina 96, Voličina,
osebno
izkaznico,
št.
000490462.
gnb-172870
Himelreich Marko, Majeričeva 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 001231257.
gnz-173121
Hoareau Kristjan, Dobrava 29, Strunjan
– Strugnano (sezonska p.), osebno izkaznico, št. 001493623. gnt-172627
Hozjan Alenka, Trnje 48/d, Črenšovci,
osebno
izkaznico,
št.
001277483.
gnl-172660
Hren Marija, Ulica Pohorskega babatljona 4h, Zreče, osebno izkaznico, št.
001379380. gnt-173077
Irman Peter, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001060616.
gnc-172769
Iseni Atnan, Slovenska 49, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000107757.
gnz-172846
Jakše Jaka, Vidmarjeva ulica 22, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001364894.
gnh-172739
Jakše Jan, Vidmarjeva ulica 22, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001364868.
gni-172738
Jakše Vanja, Vidmarjeva 22, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000931517.
gnj-172737
Jančič Sonja, Herbesteinova ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000463015.
gnx-173048
Jauk Zdravko, Osek 25, Šempas, osebno
izkaznico, št. 000018533. gnz-173096
Javornik Barbara, Gramozna pot 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000546787.
gnl-172960
Javornik Darinka, Pohorska cesta 85,
Vuzenica, osebno izkaznico, št. 000570321.
gnq-172655
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Jelenko Štefan, Sp.trg 16, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 001583638.
gnf-172616

Kregar Stanislav, Sodinova ulica 6,
3202 Ljubečna, osebno izkaznico, št.
000994070. gnu-172651

Jezernik Angela, Graško gorska cesta
25, Velenje, osebno izkaznico, št.
000732023. gnj-172862

Kren Viktor, Podgorje 64B, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
000392184. gnb-172845

Jurkovič tanja, Gorica 40, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 000697377.
gnt-173102

Kres Amalija, Ulica solidarnosti 3, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
000039796.
gnz-173021

Kadič Milan, Semedela 91A, Koper –
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št.
000597583. gnt-173002

Kreže Stojan, Šuštarjeva 25, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000604546.
gnm-172934

Kadilnik Ines, Čadramska vas 4, Poljčane, osebno izkaznico, št. 001362792.
gnl-172860

Križan Miran, Dršašiči 20, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
000537616.
gnr-173004

Kadivnik Marija, Trg 25, Brestanica,
osebno
izkaznico,
št.
001497552.
gne-172742
Kaloh Sonja, Morje 165, Fram, osebno
izkaznico, št. 001493163. gnd-172743
Katič Franc, Mrtvice 5, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 000497380.
gnn-172983
Kegu Milan, Ljubično 1, Poljčane,
osebno
izkaznico,
št.
000472308.
gni-172988
Kelčec Mateja, Matjaževa ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001398717.
gni-172638
Kervišar Štefan, Gor. Suhadol 17, Brusnice, osebno izkaznico, št. 000818818.
gns-172728
Kocjan Marjeta, Dolnjo Zabukovje 5,
Trebelno, osebno izkaznico, št. 001040727.
gne-172717
Koderman Urban, Ljubeljska 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001132212.
gng-172740
Kokalj David, Drganja sela 17C, Straža,
osebno
izkaznico,
št.
000798023.
gny-173072
Kopić Anto, Obala 128, Luče, osebno
izkaznico, št. 001107005. gns-172878
Kovjanić Zoran, Prušnikova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001762191.
gnb-172820
Kozlovič Silvana, Pregara 6, Gračišče,
osebno
izkaznico,
št.
001091409.
gns-173003
Koželj Kristian, Svetelka 30, Dramlje,
osebno
izkaznico,
št.
001831015.
gny-172647
Kramar Anja, Pod smrečje 13, Blagovica, osebno izkaznico, št. 001695148.
gno-173107
Kramar Marija, Pod smrečje 13, Blagovica, osebno izkaznico, št. 000629117.
gnr-173104
Kramar Nina, Pod smrečje 13, Blagovica, osebno izkaznico, št. 001695147.
gnp-173106
Kramar Teja, Pod smrečje 13, Blagovica, osebno izkaznico, št. 001695155.
gnq-173105
Kramberger Mitja, Pod goricami 77,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001262181. gnr-172704
Kraševec Eva, Cesta Notranjskega
odreda 25/a, Stari trg pri Ložu, osebno
izkaznico, št. 001792059. gnn-173133

Križanec Milanka, Bratov Šanda 5,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 000958689.
gng-172715
Lahajnar Eva, Planina 40, Cerkno,
osebno
izkaznico,
št.
001432115.
gnl-173060
Lebeničnik Anton, javorje 1, Blagovica,
osebno
izkaznico,
št.
000188535.
gnk-173086
Lesar Kaja, Mali Vrh 36, Šmarje-SAP,
osebno
izkaznico,
št.
P00790045.
gny-172847
Logar Janez Peter, Cankerjeva 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001832825.
gng-173065
Lopatič Anton, Levstikov trg 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000339490.
gnq-173080
Lorber Tomislav, Sp. Sečovo 61, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št.
001124857. gns-172928
Lovrenko Marjan, Hardek 14, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000152625.
gne-172867
Marolt Ivan, Ul. Dolomitskega odreda
11, Postojna, osebno izkaznico, št.
001270783. gnr-172629
Martelanc Nataša, Cankarjeva 30, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000213534.
gnc-173094
Mastnak Franc, Prena loka 29, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001030511.
gnn-172858
Matko Friderika, Naveršnikova 10, Maribor, osebno izkaznico, št. 000389255.
gnr-173079
Mezeg Marko, Kolovec 4, Radomlje,
osebno
izkaznico,
št.
001572515.
gnk-172961
Mezek Sara, Starovaška cesta 15, Žiri,
osebno
izkaznico,
št.
001152257.
gnj-173162
Mežnar Ivanka, Ihan, Taborska 12,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001527888.
gnn-172908
Mihelj Cirila, Trnovska 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001761015.
gni-172713
Militarov Anže, Glinškova ploščad 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000837782.
gng-172640
Milovac Blanka, Gotska 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001497612.
gnu-172601
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Minđek Gašper, Miklošičeva 13, Domžale, osebno izkaznico, št. 001456665.
gnv-172825
Mlinar Roman, Ložnica pri Žalcu 48,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001071120.
gnj-172987
Muhič Blaž, Plešičeva ulica 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000322368.
gnk-173136
Muller Peter, Gasilska cesta 16, Mengeš, osebno izkaznico, št. 001672371.
gnj-172837
Murnik Ivanka, Ilirska 28, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000035291.
gnh-172814
Muršić Dalibor, Posavc 3, Podnart,
osebno
izkaznico,
št.
001593829.
gnu-172726
Muster David, Zgornji Košaki 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001192884.
gnj-173087
Muster Suzana, Zgornji Košaki 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 000495991.
gng-173090
Muster Tomi, Zgornji Košaki 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000847467.
gni-173088
Nikolovska Nadežda, Potrčeva 36, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000719831.
gnl-172735
Oman Marjana, Gorica 3/d, Šmartno v
Rožni dolini, osebno izkaznico, št.
000545034. gnp-172981
Osojnik Simon, Stara gora 22, Sveti
Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št.
000836845. gno-172732
Pačnik Jerneja, Andraž nad Polzelo 42,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000950737.
gni-173138
Pajk Martina, Bračičeva ulica 3, Senovo,
osebno
izkaznico,
št.
001511821.
gnr-172854
Pavić Ivan, Iršičeva ulica 14, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000335947.
gnn-173083
Pečjak Barbara, Krakovska 27, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000567493.
gnh-173164
Peharda Maja, Rusjanov trg 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000005165.
gnr-173154
Pejić Ljubica, Kajuhova 42, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000702116.
gnu-172980
Pejić Vladimir, Kajuhova 42, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000702093.
gns-172978
Pejović Eva, Rožna dolina, Cesta VII/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000918442.
gny-172747
Peklaj Matejka Ivana, Glavarjeva ulica
45, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001656284. gny-172672
Peklaj Nuša, Hruševo 26/a, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
000744884.
gnm-172709
Peklaj Tjan, Glavarjeva ulica 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001656288.
gnx-172673
Pelko Boštjan, Ulica Kozjanskega
odreda 5, Rogaška Slatina, osebno izkaznico, št. 000943467. gnd-172643
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Perko Boris, Ravne 17, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001400362. gni-173063
Perkolj Štefanija, Merčnikova 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000029576.
gnq-172905
Peršolja Saša, Vrhovlje pri Kojskem 5/a,
Kojsko, osebno izkaznico, št. 000887117.
gnh-172639
Pirc Jože, G. Petrovci 31A, Petrovci,
osebno
izkaznico,
št.
001732898.
gns-172853
Podgornik Rudolf, Fala 35, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001069289.
gnb-172995
Podlogar Ljiljana, Šalek 88, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000669606.
gnf-172991
Polanec Jožef, Močna 19, Pernica,
osebno
izkaznico,
št.
001358099.
gnz-173071
Poljanc Matjaž, Jurčičeva ulica 7, Pragersko, osebno izkaznico, št. 001760950.
gnu-172676
Porovne Majda, Maroltova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000307484.
gnw-172899
Preželj Ksenija, Grahovo 42, Grahovo,
osebno
izkaznico,
št.
001631094.
gnn-173108
Pristovnik David, Podgorje pod Čerinom
27/b, Frankolovo, osebno izkaznico, št.
001794393. gnz-172996
Pukmajster Viktorija, Ulica bratov Babnik 53, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000501969. gny-173147
Pungartnik Alojzij, Celovška cesta 144,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001427347.
gnu-173130
Pušnik Tomi, Zadobrova 122/b, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 001611686.
gnh-172764
Rački Irena, Veselova 2/6, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000943593.
gnh-172614
Raffone Rogelj Lidia, Nusdorferjeva 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000456121.
gnw-173124
Rehar Alenka, Pod Gradom 7, Vipava,
osebno
izkaznico,
št.
001031568.
gnc-172844
Resnik Aleksandra, Mestne njive 12,
Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000965053. gnv-172775
Ribič Marija, Novinci 4, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št.
000230413.
gnj-172962
Rolih Franc, Gornji Zemon 26, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000324999.
gnb-172645
Romič Vesna, Drenov grič 196, Log pri
Brezovici, osebno izkaznico, št. 000781729.
gnt-172702
Rozina Peter, Mala Kostervnica 36,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
000758786. gnk-173011
Rozman Božidar, Ptujska cesta 89,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001583160.
gnv-173125
Rudež Milan, Klanec pri Kozini 34,
Kozina, osebno izkaznico, št. 466501.
gnu-173076

Rupnik Simon, Tovarniška 24, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000944914.
gne-172617
Serdoner Mojca, Zg. Grušovlje 25vl,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št. 001375592. gno-172861
Slak Branka, Koprska ulica 2/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000546916.
gno-172882
Smole Frančiška, Koroška cesta 61,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001002434.
gne-173117
Sodržnik Milan, Čretnež 6, Stranice,
osebno
izkaznico,
št.
001339824.
gnf-172866
Struna Marija, Spodnji Rudnik II/60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000554737.
gnn-172708
Stupica Marta, Nanoška 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000329177.
gng-172890
Suhadolnik Tina, Breg ob savi 2, Mavčiče, osebno izkaznico, št. 001440719.
gnd-173118
Sušnik Đino, Rozmanova 24/d, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000345918.
gnz-172621
Šega Franc, Štalcerji 6, Kočevska Reka,
osebno
izkaznico,
št.
000180109.
gnh-172839
Šen Mojca, Tovarniška 16, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001003245.
gnw-172799
Šifrar Miha, Hafnerjevo naselje 45,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000607401. gnx-172923
Šilar Jana, Krnica 51, Zgornje Gorje,
osebno
izkaznico,
št.
001298445.
gnq-172705
Škrabelj Aljoša, Majšperk 43, Majšperk,
osebno
izkaznico,
št.
001557736.
gnn-172608
Škrbec Miran, Vidičeva 22/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001041711.
gnp-172931
Škulj Fanika, Velike Lipljene 32, Turjak,
osebno
izkaznico,
št.
000736669.
gnu-172851
Šubelj Ljubo, Beričevo 37, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000822408.
gnq-172605
Šutanovac Avgusta, Rožna dolina,
Cesta I/21, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000283965. gnv-172675
Terzin Naja, Jamska ulica 8, Mirna,
osebno
izkaznico,
št.
001750566.
gnp-172756
Tkavc Zdenka, Jenkova 5, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001457373.
gnv-172650
Tominec Ladislav, Beblerjeva 4, Idrija,
osebno
izkaznico,
št.
000440120.
gnl-172935
Toni Josipina, Vodnikova cesta 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001805027.
gny-173047
Tonin Igor, Zadobrovška cesta 11/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000426482.
gnt-172952
Topolovec Jožef, St. Rozmana 14, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000865489. gnp-173006
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Topolovec Miha, Ižašnska cesta 206/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001014533.
gno-172632
Traven Tina, Dunajska cesta 371, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001341863.
gng-172840
Tušek Janez, Kajuhova 19, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001017068.
gnl-172835
Urankar Vinko, Rodica, Miševa 2, Domžale, osebno izkaznico, št. 000463327.
gnq-172930
Vadlja Pavlina, Rose Luxemburg 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001491335.
gns-172753
Valenci Matej, Šmartinska 248, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001383273.
gno-172807
Vatovec Marta, Vegova 25/c, Koper –
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št.
000625326. gnq-172730
Vene Jože, Dunajska 87, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000448351.
gnk-172936
Verko Franc, Topolšica 125, Topolšica,
osebno
izkaznico,
št.
001773646.
gne-172992
Vesel Tomislav, Gradnikova 11/a,
Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001578653. gnk-172736
Veselič Klavdija, Dornava 132/a,
Dornava, osebno izkaznico, št. 001215503.
gnb-172720
Vidmar Metka, Fabianijeva ulica 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001814656.
gnl-172885
Vlahović Karolina, Deteljica 6, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000399931.
gnc-172869
Vovk Jožef, Ples 6, Bistrica ob Sotli,
osebno
izkaznico,
št.
001732160.
gnc-172744
Zagorc Branko, Kajuhova 42, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000757429.
gnp-173131
Zajc Damjan, Krka 5, Krka, osebno
izkaznico, št. 001746949. gno-173157
Zalar David, Marezige 37, Marezige,
osebno
izkaznico,
št.
000696296.
gns-172628
Zalar Ludvik, Ivanje selo 26A, Rakek,
osebno
izkaznico,
št.
000528759.
gnb-173070
Zver Boštjan, Renkovci 127, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št.
001591826.
gnw-172849
Žagar Peter, Šaleška cesta 2/d, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001437702.
gnk-172836
Žalec Monika, Tavčarjeva 3, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000067705.
gny-172872
Žgavec Ana, Goče 64, Vipava, osebno
izkaznico, št. 000928961. gni-172663
Žgavec Neja, Goče 64, Vipava, osebno
izkaznico, št. 001677781. gng-172665
Žgavec Tilen, Goče 64, Vipava, osebno
izkaznico, št. 001677765. gnf-172666
Žgur Islami Gian, Hrašče 147, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001218738.
gnd-172843

Žgur Polona, Hrašče 147, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001099835.
gne-172842
Židanek Silvester, Vrbljene 53, Ig,
osebno
izkaznico,
št.
001547757.
gnj-172887
Žigon Marija, Drabošnjakova 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000604031.
gnn-172633
Žumer Borut, Goriška 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 000970227. gnt-172927
Župec Barbara, Hubadova ulica 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001160291.
gnr-172779

Vozniška dovoljenja
Ahmetović Adnan, Kardeljev trg 4, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1630756, reg. št. 31773, izdala UE Velenje.
gno-172757
Ajdišek Jure, Cesta maršala Tita 71,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1789208, izdala UE Jesenice.
gnq-172780
Ajdnik Vili, Arnače 12/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 2151127,
reg. št. 31578, izdala UE Velenje.
gni-172863
Anderlič Aleš, Straža 3, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1477953,
reg. št. 12342, izdala UE Trebnje.
gnd-172618
Armič Tanja, Loška 38, Brezovica pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 17680, izdala UE
Vrhnika. gnv-173100
Aš Feliks, Vodnikovo naselje 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S543070, reg. št. 35858. gnh-173139
Ažbe Vida, Trata 130, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 27982,
izdala UE Škofja Loka. gnw-172749
Baranja Boštjan, Lendavska ulica 25,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg.
št. 38150. gnn-173033
Baranja Đoni, Dolina 33/c, Puconci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 34984.
gno-172782
Bec Vladimir, Ulica Sallaumines 3/b,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 7704, izdala UE Trbovlje.
gnr-172654
Bekiroski Arif, Arčoni 11, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 40394.
gnm-172784
Bela Sašo, Kopivnik 6, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1177726, reg.
št. 7310, izdala UE Ruše. gnq-172680
Bizjak Ilija, Kotnikova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1612547, reg. št. 220271. gnf-172716
Bradeško Mojca, Kalanova ulica 9/a,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 185280, reg. št. 169848, izdala UE
Ljubljana. gnd-172943
Bratina Doris, Škrilje 30/a, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1844208, reg. št. 18462, izdala
UE Ajdovščina. gnc-172698
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Bratina Tomaž, Stomaž 25, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BGH50, št. S 1745627, reg. št. 10658,
izdala UE Ajdovščina. gnl-172689
Butinar Janoš, Gregorčičeva 8/d, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 31725, reg. št. 2085, izdala UE Ilirska
Bistrica. gni-172913
Bytyqi Selman, Goriška 12, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1493524, reg. št. 121789, izdala UE Maribor. gnl-173085
Dabižljevič Milenko, Nika Šturma 4,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 18638, izdala UE Sežana.
gnj-173037
Dedić Mirzet, Opekarska cesta 38/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 2087257, reg. št. 82865,
izdala UE Ljubljana. gnp-172781
Demaj Gjevdet, Aljaževa ulica 25, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1177728, reg. št. 112435, izdala UE Maribor. gnz-172896
Derganc Matjaž, Dol. Kamence 60,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 32402, izdala UE Novo
mesto. gny-172597
Donaj Jakob, Gajevci 22, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. S
1377800, izdala UE Ptuj. gni-172588
Feltrin Zora, Dol. Novaki 8, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
224781, reg. št. 1952, izdala UE Idrija.
gnq-173030
Finžgar Selma, Kettejeva 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1625011, reg. št. 114139, izdala UE Maribor.
gnb-172895
Firšt Marija, Luče 52, Luče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 1949.
gnv-172975
Francelj Rudolf, Linhartova cesta 60,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1595621, reg. št. 94027, izdala UE
Ljubljana. gnr-172829
Frančič Polonca, Studenčice 20, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1249939, reg. št. 205018, izdala UE Ljubljana. gnl-173010
Furlan Alojzij, Goriška cesta 20, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. S 2055784,
reg. št. 4581. gnj-172937
Glavan Ružica, Komen 6, Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18172,
izdala UE Sežana. gnh-172939
Gorišek Danijela, Valjavčeva ulica 4,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 34968. gnl-172985
Grajner Jure, Jurčičeva ulica 19, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1530302, izdala UE Lenart.
gnn-172783
Grivec Milka, Dol. Globodol 11, Mirna
Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17786,
izdala
UE
Novo
mesto.
gnu-173026
Hafner Helena, Cankarjev trg 3, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9076, izdala UE Škofja Loka.
gne-173067
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Haložan Matej, Krmelj 88, Krmelj, vozniško dovoljenje, št. S 1258798, reg. št.
11636, izdala UE Sevnica. gnh-172864

Klančnik Rok, Savska 14, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 1475113,
izdala UE Jesenice. gng-172915

Hanželič Karmen, Dornava 40/a,
Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 273772, izdala UE Ptuj. gnj-172687

Kleč Blaž, Mislinjska Dobrava 131,
Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 16519, izdala UE Slovenj Gradec. gnk-173036

Henigsman Ana, Srednja pot 2, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
4842, izdala UE Črnomelj. gnm-172759
Himelreich Marko, Majeričeva 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1221131, reg. št. 113214, izdala UE Maribor. gnx-172898
Hodnik Mojca, Legen 189, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 17325, izdala UE Slovenj
Gradec. gnd-172918
Holcer Mihael, Marija Gradec 25, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGFH, št. S
1859555. gnt-172652
Hriberšek Blaženka, Poljane 38, Rečica
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h BGH, reg. št. 8889, izdala UE
Mozirje. gnu-172976
Hrvojević Ivan, Notranjska cesta 38,
Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1048505, reg. št. 9508, izdala UE
Cerknica. gnm-173009
Iskrač Karolina, Gorica 72/a, Gorica pri
Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1451487, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnx-172848
Jakomin Zvezdan, Dekani 2/c, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
191108, reg. št. 4589. gnn-172583
Januš Metka, Irgoličeva 18, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1408744,
reg. št. 117835, izdala UE Maribor.
gng-172865
Javornik Barbara, Gramozna pot 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1487821, reg. št. 50365, izdala UE
Ljubljana. gnm-172959
Javornik Darinka, Pohorska 85, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 10676, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnw-172653
Jerman Jernej, Boršt 3/b, Marezige,
vozniško dovoljenje, kat. ABC, št. S
1975364, reg. št. 21385, izdala UE Koper.
gnc-172969
Jerman Nuška, Depala vas 47, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1329363, reg. št. 29709, izdala UE Domžale. gng-172815
Kafol Ajda, Tesovnikova ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1778123, reg. št. 259299. gnu-173101
Kandžič Rok, Zelena pot 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1566811, reg. št. 252389. gnh-173014
Kastrin Aleš, Cankarjeva ulica 2, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1545149, reg. št.
12376. gnr-172879

Kobe Martin, Ulica stare pravde 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1366004, reg. št. 215543. gnk-173115
Kobula Andrej, Betnavska 85/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1740636, reg. št. 124094, izdala
UE Maribor. gnr-172754
Kokol Franc, Ivanji vrh 10, Cerkvenjak,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
118103, reg. št. 3410, izdala UE Velenje.
gnu-172576
Konjajeva Ana Urška, Valvasorjeva
ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1525310, reg. št. 202150,
izdala UE Ljubljana. gne-173042
Kopač Andreja, Glavni trg 4, Novo
mesto, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 114/2004.
gne-172917
Košuta Martina, Vrhovlje pri Kožbani
5/a, Dobrovo v Brdih, preklic vozniškega
dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
122/2004. gnj-172587
Kovačič Alojz, Ulica španskih borcev 6,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12540, izdala UE Trbovlje.
gnf-172916
Kovjanić Zoran, Prušnikova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1370958, reg. št. 175194, izdala UE
Ljubljana. gnc-172819
Kramer Janez, Radmirje 91/a, Ljubno
ob Savinji, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 2936, izdala UE Mozirje.
gnf-172766
Kranjc Milan, Bratov Gerjevič 52,
Dobova, vozniško dovoljenje, reg. št.
14616, izdala UE Brežice. gni-172838
Kraševec Eva, Cesta Notranjskega
odreda 25/a, Stari trg pri Ložu, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1858981, reg.
št.
12220,
izdala
UE
Cerknica.
gnm-173134
Kravcar Tjaša, Bistrica 7, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1847526,
reg. št. 11320, izdala UE Tržič.
gny-172897
Kren Dušan, Drganja sela 17, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
12122,
izdala
UE
Novo
mesto.
gno-173032
Križan Miran, Drašiči 20, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHC, št.
S 1677940, reg. št. 3043, izdala UE Metlika.
gnb-172920
Kumljanc Sandi, Jerman vrh 16, Škocjan, vozniško dovoljenje, št. S 1515160,
reg. št. 12817. gnj-173112

Kiš Gorisana, Maistrova 13, Slovenj
Gradec, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 18/2003.
gnf-172574

Kuzmanovič Željko, Plave, Vojkova 26,
Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 42096. gne-172592

Kitanovski Jordan, Kocbekova 5, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1078647, reg. št. 16315. gnd-172893

Lapanja Ilinka, Slap ob Idrijci 10, Slap
ob Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
1977106, izdala UE Tolmin. gnz-172921

Lavrič Bernarda, Budganja vas 26,
Žužemberk, vozniško dovoljenje, reg. št.
25396. gng-172690
Lenarčič Irena, Goljarjeva pot 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 20850000, reg. št. 75566, izdala
UE Ljubljana. gnw-172999
Lokar Alojz, Bukovica 6A, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S2108579. gnb-173045
Majetič Robert, Ulica Anke Salmičeve
43/b, Leskovec pri Krškem, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 87/2004. gnc-173119
Malgaj Herman, Levec 38, Petrovče,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 117/2004. gnj-172712
Marovič Stanko, Noršinci 5/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
3265, izdala UE Ljutomer. gnr-172579
Mašič Zupan Andreja, Gradnikova 69,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1577092, reg. št. 28679. gnb-172595
Merica Boštjan, Južna ulica 22, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 33660.
gnq-172955
Mežnar Ivanka, Ihan, Taborska 12,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1894894, reg. št. 40327,
izdala UE Domžale. gnm-172909
Mihelčič Marjetka, Petelinje 10, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 42686, reg. št. 174082, izdala UE Ljubljana. gnj-172812
Milovac Blanka, Gotska 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001990898, reg. št. 173863, izdala UE
Ljubljana. gnt-172602
Mirkovič Rok, Bevke 122, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16192,
izdala UE Vrhnika. gnx-172773
Mlinar Franc, Brdinje 53/a, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 5317, izdala UE Ravne na Koroškem. gnv-172575
Muhič Blaž, Plešičeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1996313, reg. št. 177005.
gnl-173135
Mulec Klavdija, Pot na Ulako 3, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1344291, reg. št. 10664, izdala UE Cerknica. gnt-172777
Nagelj Bojan, Jerebova 8, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 42631, izdala UE Novo
mesto. gnq-172580
Njakaš Agica, Genterovci, Šolska ulica
13, Dobrovnik – Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
11158, izdala UE Lendava. gnx-172748
Oman Marjana, Gorica 3/d, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1786294, reg. št. 7014. gno-172982
Otorepec Matjaž, Ceste 35, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
18149, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnb-172620
Pečar Sonja, Črešnica 43A, Kozina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
27825, reg. št. 6698, izdala UE Koper.
gnp-172856
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Pejić Vladimir, Kajuhova ulica 42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1526501, reg. št. 17658. gnv-173000
Peklaj Matejka, Glavarjeva ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1596304, reg. št. 137328, izdala UE
Ljubljana. gnz-172671
Perko Boris, Ravne 17, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. S 1660108,
reg. št. 260, izdala UE Tržič. gnj-173062
Perme Špela, Pot v Dolino 43, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1719274, reg. št. 257992, izdala UE
Ljubljana. gnd-172818
Podlogar Ljiljana, Šalek 88, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1381877, reg. št. 29378, izdala UE Velenje.
gnh-172989
Polak Primož, Mestne njive 10, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1262784, reg. št. 37614, izdala UE Novo
mesto. gno-172832
Praprotnik Anita, Nad gramoznico 18,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1151336, reg. št.
110940. gnm-172659
Pristovnik David, Podgorje pod Čerinom
27/b, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 50255. gny-172997
Pukmajster Viktorija, Ulica bratov Babnik 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1991186, reg. št. 74402, izdala
UE Ljubljana. gnx-173148
Pungartnik Alojzij, Celovška cesta 144,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2096727, reg. št. 51942. gnv-173129
Pungartnik Drago, Kotlje 14, Kotlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19652,
izdala
UE
Ravne
na
Koroškem.
gne-172692
Radić Slađana, Tržaška 35, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13552, izdala UE Postojna. gnl-172585
Rakušček Andraž, Ulica bratov Učakar
128, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 13543, reg. št. 204104, izdala
UE Ljubljana. gny-172772
Raner Cvetko, Prvomajska 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1644895, reg. št. 70444, izdala UE Maribor. gno-172657
Rantaša Vinko, Črnci 54, Apače, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 5673,
izdala UE Gornja Radgona. gns-172578
Remšak Frančiška, Šokat 1, Gornji
grad, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 3601, izdala UE Mozirje. gnm-172634
Samsa Dolores, Prelože 18, Prem, vozniško dovoljenje, št. S 001831247, reg. št.
1193. gnm-172584
Savatić Veljko, Kurilniška ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1996641, reg. št. 122025. gnr-172804
Schaubach Katja, Podrečje 75, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2021827, reg. št. 41092, izdala
UE Domžale. gnh-173039
Sedovnik Peter, Šercerjeva 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S2072671, reg. št. 20994, izdala
UE Velenje. gny-173151

Skornšek Simona, Finžarjeva 14, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1682356, reg. št. 15743, izdala
UE Velenje. gny-172972
Slak Branka, Koprska ulica 2/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
144830, reg. št. 126771, izdala UE Ljubljana. gnn-172883
Smole Frančiška, Koroška cesta 61,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 249754, reg. št. 52167, izdala UE Maribor. gnf-173116
Stele Albina, Drnovo 2, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S2342203,
reg. št. 7057, izdala UE Domžale.
gnz-172696
Stranščak Joža, Gubčeva 9, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, št. S 1814830.
gnv-172925
Sušnik Đino, Rozmanova 24/d, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1083955, reg. št. 5424, izdala UE Ilirska Bistrica. gny-172622
Šepetavc Urban, Čopova 6, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. S 2013899,
izdala UE Žalec. gnk-172661
Šifrar Miha, Hafnerjevo naselje 45,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 2265, izdala UE Škofja
Loka. gnw-172924
Šilar Jana, Krnica 51, Zgornje Gorje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1322409, reg. št. 26592. gnd-172793
Šinigoj Franc, Šinigojska 9, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, reg. št. 1473,
izdala UE Nova Gorica. gnc-172919
Škrabelj Aljoša, Majšperk 43, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1099751, reg. št. 29544, izdala UE Ptuj.
gnm-172609
Štajdohar Dušan, Krkavče 38/a, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1301665, reg. št. 12539. gnh-172589
Šutanovac Avgusta, Rožna dolina,
Cesta I/21, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1869366, reg. št. 203528,
izdala UE Ljubljana. gnw-172674
Tanko Ljubica, Robova 12, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 504615,
reg. št. 4726. gng-172765
Tkavc Zdenka, Jenkova 5, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 151809,
reg. št. 16013, izdala UE Velenje.
gnw-172649
Tonin Igor, Zadobrovška cesta 11/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1995799, reg. št. 115396, izdala UE
Ljubljana. gnu-172951
Umek Jenko Kristina, Cesta na Vrhovce
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1243500, reg. št. 187474. gnu-173126
Vertuš Klavdija, Volčičeva 5, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km(h BGH, reg. št. 32894, izdala UE
Novo mesto. gno-172607
Videc Erik, Čopova 6, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1441169, izdala
UE Žalec. gnr-172679
Vidmar Metka, Fabianijeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2092667, reg. št. 72466.
gnm-172884
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Vilhar Andreja, Lukežiči 14, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 47395.
gnl-172785
Volaj Branko, Stranska vas 44/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1622083, reg. št. 449, izdala UE Novo
mesto. gnp-172906
Vončina Janja, Podsmreka 19B,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št.
S1820008,
reg.
št.
141709.
gnp-173156
Vrčkovnik Rudolf, Florjan 289, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
290720, reg. št. 20726, izdala UE Velenje.
gnn-172758
Vrhovnik Majda, Pipanova cesta 22,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 230893, reg. št. 38687, izdala UE Kranj.
gnf-173091
Zorc Andrej, Ljubljanska 4/f, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
963259, reg. št. 143092, izdala UE Grosuplje. gnv-172600
Zorko Ira, Grudnova 7/a, Piran – Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km /h
BGH, reg. št. 8879, izdala UE Piran.
gne-172967
Zupan Anton, Potok 7, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S824624, reg. št.
18759,
izdala
UE
Novo
mesto.
gnb-172795
Žalec Monika, Tavčarjeva 3, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25613, izdala UE Novo mesto.
gnw-172874
Žgajnar Jakob, Ulica bratov Učakar 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št.
S2092437,
reg.
št.
184976.
gny-172797
Žgavec Ana, Goče 64, Vipava, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
2056058, reg. št. 10671, izdala UE Ajdovščina. gnj-172662
Žgur Polona, Hrašče 147, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14499, izdala UE Postojna. gnf-172841
Židanek Silvester, Vrbljene 53, Ig, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S2088975, reg. št. 113573. gnk-172886
Žunko Silvo, Kardeljeva 79, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHFC, št. S 1662811, reg. št. 23421,
izdala UE Maribor. gno-173082
Žunko Vogrinc Suzana, Ulica Borisa
Kraigherja 19, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1053669, izdala UE
Ptuj. gnb-172695
Župec Barbara, Hubadova ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1244433, reg. št. 200012. gns-172778

Zavarovalne police
Brodarič Slavko, Dragatuš 31, Dragatuš, zavarovalno polico, št. 1025831, izdala
zavarovalnica Tilia. gnf-172591
Čufer Vesna, Dacarjeva 40, Lesce,
zavarovalno polico, št. AO 376780 in AK
121003, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnf-172691
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Kmet Boštjan, Himovec 1, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 211879, izdala
zavarovalnica Tilia. gnp-172581
Markelj Staša, Vojkova cesta 91, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 262767,
izdala zavarovalnica Tilia. gng-172615
Mlinar Dejan, Čopova 2, Žalec, zavarovalno polico, št. 247227, izdala zavarovalnica Slovenica. gnp-173031
Novak Medič Milena, Reteče 154,
Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO
00101677441, izdala zavarovalnica Slovenica. gne-172892
Orel Jelka, Griže 1, Sežana, zavarovalno polico, št. AO 1260466. gnd-173068
Peterlin Ivanka, Žlebič 15/a, Ribnica,
zavarovalno
polico,
št.
249095.
gnw-172699
Prosenik Janez, Paradiž 4, Trebnje,
zavarovalno polico, št. 239074, izdala
zavarovalnica Tilia. gnd-172693
Škvorc Zoran, Na Korošci 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO247509, izdala
zavarovalnica Tilia. gnq-172830
Štanta Janez, Puštal 92, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. AO 659886.
gnp-172806
Štirn Jožef, Clevelandska ulica 47, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 204390,
izdala zavarovalnica Tilia. gnd-173043
Šumi Franc, Ulica Jana Husa 50, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101663381,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gng-172990
Zavasnik Janez, Sončna ulica 3, Kamnik, zavarovalno polico, št. POL
01000009933, izdala zavarovalnica Moja
naložba,
pokojninska
družba
d.d..
gnz-173046

Spričevala
Agrež Daniel, Tomšičeva 75, Jesenice,
diplomo Pedagoške akademije – razredni
pouk. gnf-172791
Alidžanović Denis, Topniška ulica 25,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Milan
Jarc, izdano leta 2001. gnx-173123
Arsič Vladimir, Aškerčev trg 9, Laško,
spričevalo poklicne mature Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2002
–
ekonomsko
komercialni
tehnik.
gnn-173008
Aužner Sara, Kompole 174, Štore, spričevalo 2. letnika Poklicne in tehnične elektro in kemijske srednje šole, smer kemijski
tehnik, izdano leta 1999. gng-173015
Aužner Sara, Kompole 174, Štore, spričevalo 3. letnika Poklicne elektro in kemijske srednje šole, smer kemijski tehnik,
izdano leta 2000. gnf-173016
Aužner Sara, Kompole 174, Štore, spričevalo 4. letnika Poklicne in tehnične elektro in kemijske srednje šole, smer kemijski
tehnik, izdano leta 2001. gnc-173019
Berdon Simona, Ravenska pot 72, Škofljica, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 2004. gnq-173155
Blagotinšek Božica, Dobrič 6, Polzela,
spričevalo o zaključnem izpitu in 1., 2., 3.
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letnika Šola za prodajalce – papirne stroke,
izdano leta 1979, 1980 in 1981, izdano na
ime Painkret Božica. gnw-173099
Bobnar Barbara, Pletovarje 3/a, Dramlje, spričevalo 4. razreda Srednješolskega
centra Ljubljana, izdano leta 1991.
gng-172590
Boh Urška, Stara cesta 40, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 2000. gnc-173044
Brusnik Anton, Gorče 4A, Libeliče, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske in metalurške šole Ravne na Koroškem, izdano leta 1980. gnk-172911
Delič Dževad, Keršičeva 47, Trbovlje,
spričevalo Srednje strojne šole Trbovlje –
avtomehanik. gng-172940
Dobravec Dejan, Puhova ulica 6, Ljubljana, maturitetno spričevalo Plečnikove
gimnazije v Ljubljani. gne-173142
Dolinšek Robert, Mareška pot 36, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo o končani OŠ
Karl Destovnik Kajuh. gnm-172809
Dražetič Martin, Škalerjeva 21, Brežice,
spričevalo poklicne mature SŠK, izdano
leta 2002. gnt-172677
Dresler Sana, Žepovci 37/a, Apače,
spričevalo 1. letnika Srednje kmetijske šole
Maribor – smer vrtnar, izdano leta 2002.
gnt-172577
Eršte Julijana, Westrova ulica 2, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika in obvestilo o
uspehu 4. letnika Gimnazije Novo mesto,
izdano leta 2001 in 2002. gnf-172891
Filipčič Mojca, Pelechova cesta 20, Preserje, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomsko komercialne šole v Ljubljani,
izdano leta 2002. gng-173040
Furek Drago, Draženci 87/a, Hajdina,
spričevalo o končani OŠ Mladika Ptuj.
gny-173022
Gregorič Marija, Depala vas 68, Domžale, spričevalo o končani OŠ Danile
Kumar v Ljubljani, izdano leta 1965, izdano
na ime Sitar Marija. gnu-172701
Jakomin Dejan, Kubed 50, Gračišče,
spričevalo o končani OŠ Gračišče.
gne-172942
Jakšić Mladen, Poljanski nasip 30, Ljubljana, indeks, št. 43200086, izdala Akademija za glasbo. gnf-173120
Janjanin Ana, Pri vodnjaku 5, Koper –
Capodistria, spričevalo 1 in 2.letnika Srednje zdravstvene šole Piran, izdano leta
1996 in 1997. gns-173028
Kirm Ferdo, Celovška cesta 126, Ljubljana, diplomo št. 23/I OST – 41,obratni
strojni tehni – tehnolog, Srednja šola kovinarsko
strojne
usmeritve
Trbovlje.
gnn-173012
Klim Krištof, Orlova 14, Ljubljana, izkaz
OŠ Oskarja Kovačiča v Ljubljani.
gnk-172611
Kocbek Markovič Marjeta, Norički vrh
18, Gornja Radgona, spričevalo Srednje
vrtnaske šole Celje. gnk-172786
Kos Veronika, Križ 51, Komenda, spričevalo 3. letnika Srednje trhovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnh-173018
Koščica Daliborka, Laktaši, Bosna in
Hercegovina, spričevalo o končani OŠ
Šentvid, izdano leta 1992. gni-172813

Kotar Janez, Hribi 30, Škoﬂjica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnb-172970
Kotnik Anton, Šentlenart 28, Mislinja,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠ Slovenj
Gradec, izdano leta 1977. gnu-172801
Krenker Nataša, Mislinjska Dobrava 12
A, Šmartno pri Slov.Gradcu, spričevalo o
zaključnem izpitu in 4. letnika Srednje računalniške šole Velenje. gnw-172803
Kuselj Alojz, Stolovnik 10, Brestanica,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za živilske delavce Maribor, št. 487, izdano leta
1978. gnj-172787
Kušter Drago, Zbelovska gora 62, Loče
pri Poljčanah, spričevalo 1. in 2. letnika
Avtomehanične šole, izdano leta 1991 in
1992. gni-173113
Lovrec Petra, Savci 32/a, Sveti Tomaž,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
124/2004. gnx-173023
Malenšek Anja, Dragomelj 31, Domžale,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 2001. gnp-172706
Marković Tatjana, Prigorica 24, Dolenja
vas, maturitetno spričevalo Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana. gnn-172808
Milek Peter, Ulica 1. maja 2, Metlika,
spričevalo o zaključnem izpitu, 1., 2. letnika
spričevalo in 4. letnika obvestilo o uspehu
Srednje policijske šole, izdano leta
1994-1997. gnc-172894
Močnik Simona, Ulica Sallaumines 4B,
Trbovlje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za farmacijo in zdravstvo, izdano leta 1995.
gnb-173145
Moge Majda, Črešnjevci 64, Gornja
Radgona, zaključno spričevalo Srednje
medicinske šole Murska Sobota, št. 1203,
izdano 30. 6. 1983. gnr-173029
Mujić Almir, Koroška ulica 10, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1999 in 2000. gnj-172612
Noč Marina, Brodarjev trg 13, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani, izdano leta 2004. gnm-172984
Potnik Rajko, Bezina 39, Slovenske
Konjice, zaključno spričevalo Srednje tehnične šole Boris Kidrič Celje – strojni ključavničar. gnc-172873
Prepeluh Ciril, Brodarjev trg 13, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Sostro,
izdano leta 1980. gnk-172686
Pupovac Branko, Na Livadi 7, Ajdovščina, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniškega šolskega centra Nova Gorica,
izdano leta 1992. gnn-172683
Rakef Tomaž, Herbesteinova 16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za prodajalce, št. 548, izdano leta 1976.
gnh-172714
Rečnik Gorazd, Novakova ulica 1, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Murska Sobota, št. 219, izdano leta 1996.
gnz-172596
Reple Janez, Mire Lenardičeve 13,
Ljubljana, indeks, št. 82157627, izdala EPF
v Mariboru. gnt-172877
Selman Venes, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, spričevalo 2. letnika in obvestilo
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o uspehu 3. letnika Srednje gostinske šole
v Ljubljani, izdano leta 1997 in 1999.
gnx-172802
Senica Bojana, Leše 60/b, Prevalje, spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1991. gnm-173034
Senica Bojana, Leše 60/b, Prevalje,
spričevalo 3. letnika Trgovske šole Slovenj
Gradec, izdano leta 1992. gnl-173035
Sovinc Darko, Zg. Negonje 14, Rogaška Slatina, spričevalo 1. letnika SSŠ
Štore. gnw-172949
Sovinc Darko, Zg. Negonje 14, Rogaška Slatina, spričevalo 2. letnika SSŠ
Štore. gnv-172950
Sovinc Darko, Zg. Negonje 14, Rogaška Slatina, spričevalo 3. letnika SSŠ
Štore. gnr-172954
Stadler Milena, Glinškova ploščad 8,
Ljubljana, indeks, št. 20980237, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gno-172932
Šuran Andreja, Koseskega ulica 17,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1983. gnx-172948
Topčagić Almedina, Plešičeva ulica 27,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 1. letnika
Srednje graﬁčne šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. gnf-173066
Zakotnik Blaž, Zaloška cesta 299/a,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
Agroživilske šole v Kamniku, izdano leta
1989. gnx-172798
Zalokar Jasna, Cundrovec 5/a, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika III. Gimnazije Maribor, izdano leta
1998. gns-172603
Zimšek Peter, Pot k Trojici 8, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Ivana Cankarja na
Vrhniki, izdano leta 1999. gnv-172800
Zupančič Matej, Ojstriška vas 13, Tabor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne šole Štore, izdano leta 1994.
gnf-172941
Žuman Silva, Hermanci 31, Miklavž pri
Ormožu, spričevalo 8. razreda OŠ Jože
Kerenčič Miklavž/Ormož. gng-172790

Ostali preklici
Bajt Lucija, Preglov trg 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnl-172910
Berlič Katarina, Češnjice 8, Laze v Tuhinju, vozno karto, št. 420104. gnt-173027
Blažević Elmir, Lendavska ulica 17/c,
Murska Sobota, študentsko izkaznico, št.
64040256, izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani. gnc-172619
Bohorč Marko, Selo pri Ihanu 40B,
Domžale, vozno karto, št. 430033, izdal
Kam bus. gni-173163
Brkić Drago, Ulica Franca Mlakarja 30,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-172811
Budimnić Minela, Pot na Orle 8, Ljubljana, vozno karto, št. 1513 – 100% popust
s spremljevalcem, izdal LPP. gne-173017
Burja Teja, Blejska cesta 17, Bled, študentsko izkaznico, št. 19406157, izdala
Ekonomska fakulteta. gnq-173159

Cvetko Janja, Bračičeva 7, Cerknica,
vozno karto, št. 1/146, izdal Avrigo d.d.,
Nova Gorica. gnc-173069
Časar Petra, Robindvor 47, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 15368, izdala
FDV v Ljubljani. gnj-172912
Čudič Dijana, Neubergerjeva ul. 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-173055
Ćurčić Milica s.p., Zaplana 277, Vrhnika, izvod licence št. 9568 za vozila Opel
Astra 1.7 LJ T7-45K, Volkswagen Passat
LJ V4-22K in vozilo Volkswagen Passat LJ
Z2-97K, z veljavnostjo do 18. 8. 2005.
gns-173153
Derstvenšek Ana, Frankopanska ulica
18, Ljubljana, vozno karto, št. 1586, izdal
LPP. gnd-172668
Despotović Radojka, Verdijeva ulica 30,
Piran – Pirano, delovno knjižico.
gne-172792
Divjak Peter, Klemenova ulica 64, Ljubljana, vozno karto, št. 820 – 100% popust
s spremljevalcem, izdal LPP. gng-172965
Djukanović Sara Isa, Valvasorjeva 7,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
21018158, izdala FDV v Ljubljani.
gnv-173150
Drobež Jolanda, Oljčna pot 1G, Koper
–
Capodistria,
delovno
knjižico.
gnc-172794
Drobne David, Vranja pot 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41970021, izdala
Medicinska
Fakulteta
v
Ljubljani.
gni-172888
Favai Tomaž Mihael, Zemljemerska
ulica 15, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-1052/96,
VČ 96-00381. gno-172707
Gorup Matej, Štanjel 145, Štanjel, delovno knjižico, št. 106582. gnw-172774
Gotovac Živko, Smrtnikova 4, Ljubljana,
licenco evropskegospodarske skupnosti,
št. 003444, izdano pri OZSlovenije,
veljavna do 17. 1. 2008. gne-172817
Gregorka Andreja, Nova pot 120, Brezovica pri Ljubljani, študentsko izkaznico,
št. 21040290, izdala FDV V Ljubljani.
gnl-172964
Habbe Janja, Gabrov trg 18, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 29911, izdala
Visoka upravna šola v Ljubljani.
gnu-172826
Halilović Emira, Glavarjeva 116,
Komenda, delovno knjižico. gnq-172630
Hodlmayr d.o.o. špedicija, Tovarniška
36, Logatec, potrdila za registracijo za
vozilo Peugeot 307 monosp. 2.0 HDI (št.
šasije VF33HRHYB83501067), ocarinjeno
po ECL-u K4-113475, dne 24. 11. 2004.
gnh-173089
Hudoklin Boštjan, Loka 18, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 230A0027, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnx-173152
Jakšić Mladen, Poljanski nasip 30, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 43200086,
Akademija za glasbo. gny-173122
Janko Mojca, Rožna dolina c VII/32,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-173054
Jovan Jenko Gregor, Erjavčeva cesta 6,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-173057
Kafol Ajda, Tesovnikova ulica 17, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
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14010180015, izdala Višja stokovna šola
za ustne higijenike. gnw-173103
Kapetanović Ivan, Torovo 9, Vodice,
delovno knjižico. gno-172907
Karič Dejan, Hrušica 121, Hrušica, delovno knjižico. gni-172938
Kniﬁc Marko, Partizanska 45, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnn-172733
Ko-trans d.o.o., Mala vas 2/a, Gorišnica, nacionalno licenco za prevoz stvari v
javnem cestnem prometu pod številko
0000308 za vozila MB L3-259 in MB
27-91Z. gne-172767
Kocjančič Dean, Dol 38, Črni Kal, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
26293-1688/03, VČ – 12499. gno-172582
Koderman Urban, Ljubeljska 15, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19397481.
gnf-172741
Kogovšek Rok, Rusjanov trg 4, Ljubljana, delovno knjižico. gnc-172669
Krkoč Petra, Malovše 24, Črniče, delovno knjižico. gni-172688
Kržan Mateja, Sebenje 64, Križe, delovno knjižico. gnz-172771
Lahajnar Eva, Planina 40, Cerkno, študentsko izkaznico, št. 01001410, izdala
Pedagoška
fakulteta
v
Ljubljani.
gnm-173059
Lešnik Bojan, Cesta na Roglo 17, Zreče,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-4176/00, VČ 2989-00.
gnl-172760
Lušina Franc s.p., Bela Cerkev 13 13,
Šmarješke Toplice, izvod licence, št.
001003649 za vozilo Mercedes Benz
Aktros 1843LS reg. oznaka NM 84-90K.
gnp-172681
Marolt Ivan, Ul. Dolomitskega odreda
11, Postojna, izkaznico vojnega veterana,
št. F 0010261 z dne 19. 11. 2002.
gnk-172586
Miler Pavla, Koroška cesta 4, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnc-172694
MP TRANSPORT d.o.o., Hrastje 40,
Gorica pri Slivnici, bosanske dovolilnice za
mednarodni
promet
št.
1002808.
gnp-172810
Mugerle Franci, Ob Ljubljanici 56, Ljubljana,
vpisni
list
za
čoln,
št.
26251-2331/01-03 z dne 10. 4. 2003.
gnd-172768
Nikolovska Radmila, Moškričeva ulica
42,
Ljubljana,
delovno
knjižico.
gnv-172900
Novaković Nataša, Drenov grič 197,
Vrhnika,
študentsko
izkaznico,
št.
04032468, izdala Fakulteta za upravo.
gnk-172636
Obrovac Katarina, Velike Boloke 3A,
Nova Vas, študentsko izkaznico, št.
01004255,
Pedagoška
fakulteta.
gnw-173074
Oitzl Uršula, Borovška cesta 40, Kranjska Gora, delovno knjižico. gnq-172805
Opeka Rijavec Barbara, Scopolijeva 7,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala ŠC PET
Ljubljana. gnc-172644
Ožir Branislav, Zalog pri Šempetru 16,
Šempeter v Savinjski dolini, orožni list, št. OL
26275, izdano 23.10.2202. gns-173078
Pačnik Jerneja, Andraž nad Polzelo 42,
Velenje,
študentsko
izkaznico,
št.
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43200402,
Akademija
za
glasbo.
gnj-173137
Pavlovič Danilo, Križovska vas 42,
Metlika, delovno knjižico, ser. št. A0283580,
reg. št. 1086, izdala UE Metlika.
gnd-172593
Perić Jovan s.p., Zagrebška 1, Ljubljana, izvod potrdila o priglasitvi prevoza
za lastne potrebe,ser. št. 02000598, št.
licence 000334, reg. št. LJ N3-82Z.
gnu-172876
Polanc Katja, Brdnikova 20, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01001171, Pedagoška fakulteta. gnk-173061
Po pooblastilu podjetja Enos – Energetika d.o.o. Jesenice, C. železarjev 8,
Jesenice, davčna št. 38158299, matična
št. 1661531, odpisno dovoljenje št.
55/2002 z dne 16. 12. 2002, ki ga je
podala Gorenjska banka d.d. Kranj, za
parc. št. 1247/98 k.o. Jesenice.
Ob-33359/04
Radišić Slađana, Preglov trg 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-173114
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Roškar Dejan, Vojkova cesta 71, Ljubljana, delovno knjižico. gnt-173052
Skok Boštjan, Pot na Rakovo jelšo 64,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-173051
Skok Majda, Pot na rakovo jelšo 64,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-173056
Skrt Tomaž, Zatolmin 78, Tolmin, orožni
list, št. OL 11567. gnf-172641
Stojanović Nikola, Podgorje 86, Kamnik, vozno karto, št. F 420182, izdal Kam
bus Kamnik. gnw-173049
Svetlin Monika, Količevo 39, Domžale,
vozno karto, št. 430389. gnv-173025
Šegula Aleksander, Spuhlja 103/b, Ptuj,
izvod licence, št. O-1003258 za vozilo MAN
19-403. gny-172697
Šilc Matija, Prešernova 32, Trzin, vozno
karto, št. 480432. gnd-173093
Šuran Andreja, Koseskega ulica 17,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-172947
Tisnikar Boris, Stenica 23, Vitanje, delovno knjižico, št. 11174, izdala UE Slovenske Konjice. gnu-172776

Vidmar Tatjana, Boharina 1, Zreče,
delovno knjižico, št. 10556, izdala UE Slovenske Konjice. gne-173092
Weber Doleček Gregor, Aličeva 4, Ljubljana-Dobrunje,
delovno
knjižico.
gns-173053
Zadravec Stanko, Slomškova ulica 9,
Ptuj, delovno knjižico. gnw-173024
Zajc Damjan, Krka 5, Krka, študentsko izkaznico, št. 63030021, Fakulteta za
računalništvo
in
informatiko.
gnn-173158
Zajc Danijela, Kočevska cesta 151,
Škoﬂjica, vozno karto, št. 371, izdal Sap
Ljubljana, na relaciji Pijava Gorica – Ljubljana strelišče. gnf-172816
Zajdela Radosavljevič Dominka, Ul. dr.
Antona Korošča 7, Sveti Jurij ob Ščavnici,
delovno knjižico. gnh-172789
Žlogar Anton, Ulica Elvire Vatovec 3,
Izola – Isola, študentsko izkaznico, št.
20960577, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnz-172796

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-12.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji natečaja
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

8229
8229
8229
8230
8230
8230
8230
8248
8250
8264
8264
8269
8271
8273
8273
8275
8276
8277
8278
8279
8281
8289
8293
8293

Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

8295
8295
8296
8296
8296
8297
8298
8298
8299
8299
8304
8304
8304
8305
8306
8306
8307
8307
8307
8307
8308
8311
8313
8314
8315
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