Uradni
list
Republike Slovenije

Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

132

e-pošta: objave@uradni-list.si

Ljubljana, petek

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

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 4
Ob-33894/04
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1, 2000
Maribor, faks 02/45-00-225, tel. 02/45-00-262,
zdenka.letonja/zzv-mb.si.
3. Datum izbire: 13. 10. 2004.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
pisarniški material, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja vrednost ponudbenega
predračuna.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina, d.d. divizijska veleprodaja, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,113.705,08
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost
najvišje
in
najnižje
ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: 25. 5. 2001,
Ob-49027.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
3. 12. 2004.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

10. 12. 2004

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. 035/03
Ob-33731/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 11. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradbena dela križišče
Drnovo – več in dodatna dela.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljanska 47,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 22,017.830
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
22,017.830 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 12. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 055/04
Ob-33732/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: presežna dela – ureditev
R2-403/1076 Češnjica Škofja Loka na
odseku skozi naselje Selca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 12,269.780
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
12,269.780 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:
29. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 076/04
Ob-33734/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 23. 11. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: dodatna dela: modernizacija
cesta R2-425/1265 Črna–Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slemenšek Marjan s.p., Lampreče 7, 2393 Črna na Koroškem in Krajnc
VNG s.p., Ulica žalskega tabora 21, 3310
Žalec.
7. Pogodbena vrednost: 19,410.151
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
19,410.151 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 12. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 077/04
Ob-33735/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
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2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste R1-216/
1175 Krka–Žužemberk (Vrhovo-Žužemberk).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljanska 47,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 7,981.933 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
7,981.933 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:
29. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 078/04
Ob-33736/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija mostu čez
Savinjo v Zidanem mostu na G1-5/0331.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP d.d., Ljubljanska 47,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 3,584.601 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe: 3,584.601 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:
29. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 111/04
Ob-33739/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija križišča na
cesti R2-429/1245 z R3-693/2302 Višnja
vas–Dobrna.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Krajnc VNG s.p., Cesta Žalskega tabora 21, 3310 Žalec.
7. Pogodbena vrednost: 107,006.951
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
129,587.323 SIT, 107,006.951 SIT.
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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:
29. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 141/04
Ob-33741/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj
izvedbe:
ureditev
počivališča
»Modrej« ob državni cesti G2-102, odsek
1040, Peršeti–Most na Soči, v km 6.980.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CPG Nova Gorica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 42,897.300
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
129,587.323 SIT, 107,006.951 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:
29. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 142/04
Ob-33743/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 8. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: ureditev križišča R1-219,
odsek 1236 Slovenska Bistrica–Poljčane
z R2-430 Slivnica–Celje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška c. 49, 2250 Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 81,663.436
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
98,847.890 SIT, 81,663.436 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:
29. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 145/04
Ob-33746/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.

3. Datum izbire: 8. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: obnova ceste RT 905 Gorje
– Krnica – Mrzli Studenec.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska c. 20, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 39,924.951
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
49,682.521 SIT, 39,924.951 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:
29. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 353-148/2004-130
Ob-33747/04
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. 03/747-13-38.
3. Datum izbire: 30. 9. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: gradnja kanalizacije v naselju Primož.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor d.d.,
Iztokova ul. 30, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 44,766.027,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
82,150.311 SIT, 44,766.027,60 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:
1. 12. 2004.
Občina Šentjur

ZJN-15.S

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 085/04
Ob-33730/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 11. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: PGD, PZI
rekonstrukcije križišča cest R1-221/1221,
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R1-221/1222 in R1-224/1230 pri Riklovem
mostu v Hrastniku.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ozzing d.o.o., Mestni trg 5a,
1420 Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 2,279.520 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2,279.520 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:
29. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 131/04
Ob-33740/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava
idejne zasnove objektov in PGD, PZI ureditve ceste skozi Podbrdo R2-403/1072,
1073.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ginex International d.o.o.,
Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 11,401.800
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
14,820.600 SIT, 11,401.800 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:
29. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste
Št. 144/04
Ob-33745/04
1. Naročnik: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-80-02, 01/478-80-36.
3. Datum izbire: 7. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projekta PGD, PZI za rekonstrukcijo Ilirska
Bistrica G1-6/0342, 0363.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ginex International d.o.o.,
Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 48,924.288
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
75,456.749 SIT, 48,924.288 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Št.

12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
29. 11. 2004.
Direkcija RS za ceste

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-33678/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTV
Slovenija, kontaktna oseba: Služba za javna
naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/475-21-91, faks 01/475-21-86, elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 001/2005-1L-ODP/B.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
dobava električne energije za potrebe
RTV Slovenije.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 001/2005-1LODP/B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2004.
RTV Slovenija
Ob-34077/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za
investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58,
elektronska
pošta:
maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža
opreme za objekt Enote za gerontopsihiatrijo Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
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dobava in montaža opreme za objekt Enote
za gerontopsihiatrijo Psihiatrične klinike
Ljubljana.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: 20. 12. 2004.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 1
2) Vrsta in obseg: splošna oprema.
Sklop št. 2
2) Vrsta in obseg: splošna in specialna
medicinska oprema.
Sklop št. 3
2) Vrsta in obseg: oprema za ﬁzikalno
terapijo in rehabilitacijo.
Sklop št. 4
2) Vrsta in obseg: tehnološka oprema –
tabletni sistem, čajna kuhinja.
Sklop št. 5
2) Vrsta in obseg: računalniška oprema.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Ob-34078/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: kardiološki medicinski potrošni material.
Ocenjena letna vrednost naročila je
320,000.000 SIT z DDV.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo javno
naročilo oddal po omejenem postopku v
skladu z drugim odstavkom 19. člena
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04). Naročnik bo usposobljenim prijaviteljem priznal status kandidata za obdobje
predvideno od 2. 4. 2005 do 31. 12. 2006.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-34287/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
kontaktna oseba: Sabina Gregorinčič, Dalmarinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-16, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: sabina.gregorincic@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava električne energije za potrebe Mestne občine Ljubljana
za obdobje od 1. 4. 2005 do 31. 12. 2006.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost 957,221.195 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: januar 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 310-1/2004-14.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
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projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za ﬁnance

Javni razpisi
Blago
Št. 3511-8/2004-155

Ob-33937/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 116-117 z dne
29. 10. 2004, Ob-29319/04, je bil objavljen
javni razpis »dobava in montaža 19 kosov
operacijskih miz s pripadajočo opremo za:
SB Murska Sobota, SB Novo mesto, Onkološki inštitut Ljubljana, SB Izola in SB Maribor«.
Skladno s 25. členom Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04) podaljšujemo
rok za predložitev ponudb na 11. 1. 2005 do
12. ure. Odpiranje ponudb bo v veliki sejni
sobi Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana, dne 11. 1. 2005 ob 13 uri. Čas, v
katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo je vsak delovni dan do 11. 1. 2005
med 9. in 12. uro. Kraj predložitve ponudb
ostane nespremenjen.
Ministrstvo za zdravje
Št. 608/04

Ob-33714/04
Popravek
V javnem razpisu za nakup intraokularnih leč in rezil za operacijo katarakte, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 112 z dne
15. 10. 2004, Ob-27396/04 in glasilu EU
pod številko objave 2004/S 200-170790
Obvestila o javnem naročilu, se na podlagi
spremembe obsega predmetnega javnega
naročila popravi naslednja točka:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup intraokularnih leč in rezil za operacijo
katarakte – ponudbe se oddajo kot celota ali
po naslednjih sklopih:
1. sklop: intraokularne leče iz hidrofobnega akrilata (»single piece«),
2. sklop: intraokularne leče iz hidrofobnega akrilata,
3. sklop: intraokularne leče iz hidroﬁlnega akrilata,
4. sklop: intraokularne leče iz silikona,
6. sklop: rezilo za operacijo katarakte:
2,60 do 2,70 mm,
7. sklop: rezilo za operacijo katarakte:
3,0 do 3,20 mm.
Klinični center Ljubljana
Št. 38/2004

Ob-33893/04
Popravek
V javnem razpisu za nakup blaga po
odprtem postopku za nakup trenažerjev za
ﬁzikalno rehabilitacijo, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 126-127 z dne 26. 11.
2004, Ob-32176/04, se spremeni točka
IV.3.6) tako, da se sedaj glasi:
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 3. 2005.
Dom upokojencev Ptuj
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Ob-34313/04
Popravek
V javnem razpisu naročnika Univerze v
Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 129 z dne 3. 12. 2004, Ob-32935/04,
se doda točka II.1) ki se pravilno glasi:
II.1) Opis: hladilna enota.
Uredništvo
Ob-34475/04
Popravek
V javnem razpisu za nakup živila in
materiala za prehrano, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 124 z dne 19. 11. 2004,
Ob-31300/04 se pravilno glasijo naslednje
točke:
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: začimbe.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnitve dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 12. 2004.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 22. 12.
2004.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2004
ob 13. uri, Osnovna šola Mežica, Mežica.
Osnovna šola Mežica
Št. 81

Ob-34476/04
Popravek
V javnem razpisu za možnost oddaje
sukcesivne dobave živil po sklopih živil,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 129 z
dne 3. 12. 2004, Ob-32910/04, je prišlo do
napake pri točki IV.2) Merila za oddajo, ki se
popravi in se pravilno glasi:
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
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 – 5
točk,
6. odzivni čas – 5 točk.
Dijaški dom Tabor
Ob-34477/04
Popravek
V javnem razpisu za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 129 z dne 3. 12. 2004,
Ob-33102/04 se pravilno glasijo naslednje
točke:
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Črna na Koroškem, kontaktna oseba: ravnateljica Jožefa Ovnič.
Osnovna šola Črna na Koroškem
Ob-34478/04
Popravek
V javnem razpisu za nakup živil in materiala za prehrano, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 129 z dne 3. 12. 2004,
Ob-33103/04 se pravilno glasijo naslednje
točke:
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Črna na Koroškem, kontaktna oseba: ravnateljica Jožefa Ovnič.
Osnovna šola Črna na Koroškem

Ob-33667/04
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. 23/b, 5270 Ajdovščina, Slovenija,
tel. 05/36-59-700, faks 05/36-63-142, elektronska pošta: ksda.investicije@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodovodnega materiala in strojne
storitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: cevi duktil,
– sklop 2: cevi pocinkane+platsiﬁcirane,
Fazoni L.ž.,
– sklop 3: priključne spojke in armature
za cevi,
– sklop4: vodomeri,
– sklop 5: storitve z rovokopačem
4.000 ur,
– sklop 6: storitve z minibagrom
1.000 ur,
– sklop 7: kamionski prevozi s kiperjem
1.000 ur,
– sklop 8: razrez asfalta 4.000 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo izvedeno skladno z vzorcem pogodbe iz
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: 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.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 1. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo za razpisno dokumentacijo je možno pri blagajni
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podjetja ali na transakcijski račun 04751 –
0000120476 pri NKBM. Razpisno dokumentacijo je možno pridobiti vsak delovnik od 7.
do 15. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 1. 2005 do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 24. 1. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Ob-33680/04
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
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Andrej
Sever, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/518-83-12, faks 01/518-83-01, elektronska pošta: andrej.sever@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/518-83-62, faks: 01/518-83-03, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks: 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 069/B/04-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava posipnih materialov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika v RS.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
1444.0.0.0.0-7.
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 1: sol za posip – natrijev klorid
NaCl 0-4 mm – vlaga 4% – 21.000.000 kg;
– sklop 2: sol za posip – natrijev klorid
NaCl 0-2 mm – vlaga 1% – 2.000.000 kg;
– sklop 3: sol za posip – natrijev klorid
NaCl 0-2 mm – vlaga 1% – dobava v silos
– 4.000.000 kg;
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– sklop 4: raztopina za vlaženje soli
CaCl2 – 1.000.000 l.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku
bančno garancijo v višini za: sklop 1 –
14,175.000 SIT, sklop 2 – 1,720.000 SIT,
sklop 3 – 3,390.000 SIT, sklop 4 – 1,220.000
SIT.
Kolikor se ponudnikova ponudba nanaša
na vse sklope tega javnega naročila je
ponudnik dolžan priložiti bančno garancijo v
višini 20,505.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca
pogodbe, ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2004/S 142-121877 z dne
23. 7. 2004.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS, št. 81 z dne 30. 7. 2004;
Ob-20664/04.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. vrednost ponudbe – ponder 0.90,
2. sposobnost ponudnika – ponder 0.10.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 069/B/04-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 12. 2004.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila pridobiti jo je
mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo
mora biti predhodno izvedeno na transakcijski račun pri Banki Celje d.d., št. 06000–
0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 12. 2004 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 12. 2004
ob 9. uri, DARS d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
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: 1. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 0/1189
Ob-33879/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta
12, 1420 Trbovlje, kontaktna oseba: Tatjana
Jevševar, dipl. ek., Rudarska cesta 12, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-24-202, faks
03/56-24-101, elektronska pošta: tatjana.jevsevar@siol.net.
1.2) 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 naročila: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zobozdravstveni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: franko skladišče naročnika razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: zobozdravstveni material za
ambulante,
2. sklop: zobozdravstveni material za
zobno tehniko,
3. sklop: zobozdravstveni material za
ortodonta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 2. 2005 do 31. 1. 2006.
III.1.2) Glavni pogojni ﬁnanciranja in plačilo ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni od prevzema blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v Navodilu ponudnikom
za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji. Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti
starejša od 30 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodne
in druge evidence,
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2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti –
izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence,
3. ni v kazenskem postopku – potrdilo
Ministrstva za pravosodje,
4. ni uveden postopek poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek – izpisek iz
sodne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke –
potrdilo davčne uprave,
2. je ﬁnančno in likvidnostno sposoben
– potrjen obrazec BON – 1 in BON – 2 ali
BON – 3 (pravne osebe, ki poročajo AJPES)
ali potrjeno davčno napoved za preteklo leto
(samostojni podjetniki in kmetje).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva in
naslova kupcev (seznam potrdi sam ponudnik),
2. izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane okvirne letne količine in vrste blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobi ju je mogoče do 24. 12. 2004,
cena je 15.000 SIT z vključenim DDV. Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko
plačilo pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo na račun naročnika št.
01329-6030924721. Pri negotovinskem plačilu potrebujete za dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 1. 2005 do 9.
ure.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 1. 2005
ob 10. uri, Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost javnega naročila za vse
sklope skupaj znaša 18 mio SIT.
S cenovno najugodnejšim ponudnikom
bo sklenjena pogodba za obdobje enega
leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2004.
Zdravstveni dom Trbovlje
Ob-33924/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za
komercialne zadeve in javna naročila RTV
– Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-89,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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 kaset Betacam SP.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.33.10.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 5.700
kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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 063/2004.
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 063/2004.
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
063/2004.
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 063/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena,
2. ustrezanje tehničnim kriterijem.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 063/2004-EODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 12. 2004.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 063/2004-E-ODP/B) in z
navedbo davčne številke in sedeža podjetja.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 12. 2004 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 12. 2004
ob 9. uri; sejna soba komercialne službe
RTV Slovenija, 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: 3. 12. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-33925/04
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.
0/434-93-90,
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: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMP-INFO-01/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
okvirni sporazum za dobavo potrošnega
računalniškega materiala – 5 sklopov.
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
2) Kratek opis: standardna programska
oprema.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: opcije/dodatki/nadgradnja
strojne opreme.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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Sklop št. 03
2) Kratek opis: mediji.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: vsebniki.
3) Obseg ali količina: razvidno iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: potrošni material za tiskalnike.
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:
5 sklopov:
– sklop 1: standardna programska
oprema,
– sklop 2: opcije/dodatki/nadgradnja
strojne opreme,
– sklop 3: mediji,
– sklop 4: vsebniki,
– sklop 5: potrošni material za tiskalnike.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 60 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:
1. Iz ponudbe oziroma prilog, ki jih bo
naročnik zahteval, mora biti razvidna registracija ponudnika.
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. Letošnji čisti priliv iz poslovanja najmanj 10 milijonov SIT za vsak prijavljeni
sklop, razen za sklop 4, kjer mora biti ta
priliv najmanj 2 milijona SIT (razvidno iz
obrazca Prijava razpisne dokumentacije).
4. Najmanj 3 leta poslovanja na področju,
na katerega se kandidat prijavlja.
5. Najmanj 3 potrjene reference za vsak
sklop, na katerega se kandidat prijavlja, od
strank z najmanj 50 delovnimi postajami, 2
strežnikoma in računalniško mrežo.
6. Pogodba s principalom, agentom ali
distributerjem za prijavljene artikle razen za
sklop 4.
7. V primeru, da bo uspešno prijavo za
posamezen sklop vložilo več kot 5 prijaviteljev, bodo izbrani kandidati z večjim
letošnjim čistim prilivom iz poslovanja.
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
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pridobitev potrdila je dostopen 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
samostojni podjetnik).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Poslovna dokumentacija, iz katere je
razvidno, da je v zadnjih 3 letih posloval na
področju, na katerega se prijavlja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. Fotokopije pogodb s principalom,
agentom ali distributerjem za prijavljene
artikle razen za sklop 4.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
5 za vsak sklop.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2004.
Cena: 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: 22. 12. 2004 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 5. 1. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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: 3. 12. 2004.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-33936/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Janja
Kadunc Mezek, 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:
nakup računalniške strojne in sistemske
programske opreme.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poslovne enote naročnika. Natančneje v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora ponuditi vse blago, ki je predmet
razpisa. Natančno opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica z menično izjavo za resnost ponudbe
v vrednosti 10% ponudbenega predračuna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je 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
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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjava, da ponudnik nudi 30-dnevni
plačilni rok;
– izjava, da ima ponudnik najmanj 30
redno zaposlenih delavcev in od tega najmanj 5 visoko strokovno usposobljenih
delavcev, ki se ukvarjajo z integracijami/prenovami računalniških informacijskih sistemov;
– izjava, da ponudnik zagotavlja dostavo
fco naročnik;
– izjava, da ponudnik zagotavlja
montažo, namestitev oziroma zamenjavo
računalniške opreme, kjer bo to potrebno,
brez dodatnih stroškov;
– izjava, da ponudnik zagotavlja odvoz
zamenjane računalniške opreme na lokacijo, ki jo določi naročnik;
– izjava, da ponudnik nudi odzivni čas za
odpravo napak med delavnikom 2 uri od
prijave okvare;
– izjava, da ponudnik zagotavlja nadomestno računalniško opremo z enako funkcionalnostjo na lokaciji naročnika za čas
servisiranja;
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– izjava, da ponudnik po potrebi zagotavlja servisiranje računalniške opreme v svoji
enoti in ponovno dostavo naročniku brez
vsakršnih dodatnih stroškov;
– izjavo, da je ponudnik dobavil, namestil in sistemsko integriral enako ali sorodno
strežniško
strojno
in
programsko
računalniško opremo vsaj trem organizacijam, kjer delo poteka na več kot 10 oddaljenih lokacijah;
– dokazilo
proizvajalca
ponujene
računalniške opreme o usposobljenosti in
sposobnosti ponudnika za prenovo oziroma
integracijo informacijskega sistema v smislu
naprednih, zanesljivih, varnih infrastrukturnih rešitev in za vse potrebne podporne
storitve;
– izjava, da ponudnik zagotavlja, da je
več kot 50% vrednosti ponujene računalniške
strojne opreme izdelek enega proizvajalca;
– izjava, da je ponudnik pooblaščen prodajalec in serviser principala za večino
ponujene računalniške opreme (več kot
50% vrednosti ponujene računalniške
strojne opreme mora biti izdelek enega proizvajalca), za ostalo računalniško opremo pa
mora ponudnik imeti pogodbo o sodelovanju
s pooblaščenim servisom. Ponudnik mora
dokazovati statuse in povezave sam – statusi in povezave s principali s strani podizvajalcev se ne upoštevajo;
– izjava, da ponudnik nudi 20-dnevni
dobavni rok od podpisa pogodbe;
– izjava, da ponudnik nudi garancijski rok
36 mesecev pri stranki;
– izjava, da ponudnik zagotavlja servisiranje računalniške opreme tudi po poteku
garancijske dobe;
– izjava, da ponudnik zagotavlja redno
vzdrževanje računalniške opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižja cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 12. 2004.
Cena: 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: 23. 12. 2004 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 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: 23. 12. 2004
ob 12. uri; Lekarna Ljubljana, Ulica Stare
pravde 11, 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: 3. 12. 2004.
Lekarna Ljubljana
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Št. 0551/2004
Ob-33953/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Podbrdo, kontaktna
oseba: Trojer Srečko, Podbrdo 33, 5243
Podbrdo, Slovenija, tel. 05/380-18-42, faks
05/380-18-51,
elektronska
pošta:
srecko.trojer@ssz-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila, medicinski potrošnji
material, delavna obleka in obutev, posteljno
perilo, razkužila.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– prehrambno blago (sveže meso in
drobovina, mesni izdelki, mesni izdelki razni,
zmrznjena zelenjava in ribe, mleko sveže,
mleko in mlečni izdelki, skuta polnomastna,
skuta domača, razni prehrambni izdelki,
jajca, kruh, pekovsko pecivo, slaščičarska
peciva);
– medicinski
potrošni
material,
delavna obleka in obutev, posteljno
perilo, razkužila (sanitetni material za nego,
material za oskrbovanje ran, drug medicinski material, razkužila, delavna obleka in
obutev, posteljno perilo).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Podbrdo, Tolmin, Petrovo Brdo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– prehrambno blago:
1. sveže meso in drobovina,
2. mesni izdelki,
3. mesni izdelki razni,
4. zmrznjena zelenjava, morske ribe,
5. mleko sveže,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. skuta polnomastna,
8. skuta domača,
9. razni prehrambni izdelki,
10. jajca,
11. kruh,
12. pekovsko pecivo,
13. slaščičarska peciva;
– medicinski potrošni material, delavna
obleka in obutev, posteljno perilo, razkužila:
1. sanitetni material za nego,
2. material za oskrbovanje ran,
3. drug medicinski material,
4. razkužila,
5. delavna obleka in obutev,
6. posteljno perilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005, konec 31. 1.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica v znesku 300.000 SIT, predložiti jo
bo potrebno v 2. fazi postopka.
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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– veljavna registracija za opravljanje
dejavnosti: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal
opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad;
– v zadnjih petih letih mu ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezano z njegovim poslovanjem ali
izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba s katero mu je prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila: potrdilo sodišča, da proti ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
mu je prepovedano opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila: odločbo upravne
enote oziroma drugega pristojnega organa
o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posamezne skupine,
izjava;
– da nudi 60-dnevni plačilni rok, izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da ni dal zavajajočih podatkov, izjava;
– da bo dostava fco skladišče naročnika,
razloženo, izjava.
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: 4/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 12. 2004,
cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun št. 01100-6030268970 ali plačilo na blagajni ob prevzemu dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 12. 2005, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: 17. 1. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2004.
Dom upokojencev Podbrdo
Št. 0/02-13/04
Ob-34062/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba:
Nuša Jelenc, Cesta M. Tita 51, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00, faks
04/581-04-20,
elektronska
pošta:
info.jeko-in@telesat.si, internetni naslov:
www.jeko-in.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: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Kristina Mejač, C. M. Tita 51,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00,
faks 04/581-04-20, elektronska pošta:
info.jeko-in@telesat.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
PEHD zabojniki za ekološke otoke velikosti 1100 l in PEHD zabojniki za komunalne odpadke velikosti 120, 240 in
1100 l.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Jesenice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
30. 4. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 1. 2005 in/ali konec
30. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
lastna bianco menica s pooblastilom za
izpolnitev.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 10%
vrednosti naročila ob podpisu pogodbe,
90% vrednosti naročila ob dobavi.
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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je premet javnega naročila,
– 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:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh
letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
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– 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. ponudbena cena – 95 točk,
2. garancija – 5 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 0/02-13-JR/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na transakcijski račun podjetja JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice št. 07000-0000492171 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, sklicevanje na številko
600.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2005 ali 36 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: do 21. 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: 10. 1. 2005
ob 13. uri, sejna soba podjetja JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Titova 51, 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2004.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Št. 0/02-12/04
Ob-34063/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba:
Anton Jensterle, Cesta m. Tita 51, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00, faks
04/581-04-20, elektronska pošta: info.jekoin@telesat.si, internetni naslov: www.jekoin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, kontaktna oseba: Kristina Mejač, C. m. Tita 51,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-04-00,
faks 04/581-04-20, elektronska pošta:
info.jeko-in@telesat.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
smetarsko vozilo z nadgradnjo prosto-
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rnine ca. 12 m3 za zbiranje, stiskanje in
prevoz komunalnih odpadkov in mehanizmom za iztresanje zabojnikov prostornine 120-1100 l.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Jesenice.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
30. 4. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 27. 1. 2005 in/ali konec
30. 4. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
lastna bianco menica s pooblastilom za
izpolnitev.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 10%
vrednosti naročila ob podpisu pogodbe,
ostalo v obdobju 4 let s ﬁnančnim leasingom.
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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
organu,
– obrtno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki je premet javnega naročila,
– 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:
– seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika,
– reference podjetja in reference podizvajalcev za istovrstna dela – seznam najvažnejših opravljenih del v zadnjih treh
letih,
– izjave naročnikov o potrjenih referencah,
– 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. ponudbena cena – 90 točk,
2. garancija: šasija – 5 točk, nadgradnja
– 5 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 0/02-12-JR/04.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 10.000 SIT (z DDV), na transakcijski račun podjetja JEKO-IN, d.o.o.,
Jesenice št. 07000-0000492171 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, sklicevanje na številko
230.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2005 ali 36 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: do 21. 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: 10. 1. 2005
ob 12.30; sejna soba podjetja JEKO-IN,
d.o.o., Jesenice, Titova 51, 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2004.
JEKO-IN, d.o.o., Jesenice
Št. 290/04
Ob-34066/04
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,
Uprava RS za jedrsko varnost, kontaktna
oseba: Dragan Mitič, pom. direkt., Sektor za
sevalno varnost, Železna ceta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-11-00,
faks +386/1/472-11-99, elektronska pošta:
Dragan.mitic@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/ursjv.
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: podpora Upravi Republike
Slovenije za jedrsko varnost pri nadgradnji
in modernizaciji sistema zgodnjega obveščanja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
cilj projekta je prilagoditev sistema za
izmenjavo informacij v primeru jedrske
ali radiološke nesreče (Council decision
87/600 EURATOM), z izboljšanjem in razširitvijo sistema zgodnjega obveščanja v
Sloveniji. Projekt bo omogočal takojšnje
zaznavanje morebitnih kontaminacij in
bo prispeval k izboljšani usposobljenosti
Uprave Republike Slovenije za jedrsko
varnost v primeru nesreče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija – seznam 35
lokacij opisanih v razpisni dokumentaciji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

33.24.10.00-1,
dopolnilni
besednjak:
naprave za merjenje radiacije; glavni besednjak, dodatni predmet: 33.21.22.20-7, dopolnilni besednjak: instrumenti za meteorologijo; glavni besednjak, dodatni predmet:
30.20.00.00-1, dopolnilni besednjak: računalniška oprema, glavni besednjak, dodatni
predmet: 30.24.00.00-3, dopolnilni besednjak: računalniški programi, glavni besednjak, dodatni predmet: 32.40.00.00-7, dopolnilni besednjak: omrežja; glavni besednjak,
dodatni predmet: 32.50.00.00-8, dopolnilni
besednjak: telekomunikacijska oprema;
glavni besednjak, dodatni predmet:
45.00.00.00-7, dopolnilni besednjak: gradbena dela; glavni besednjak, dodatni predmet: 50.91.00.00-7, dopolnilni besednjak:
vgradnja in instalacija električne in mehanske opreme.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
43 gamma meritvene opreme in instalacija
35 elementov na lokacijah v Sloveniji, opisanih v razpisni dokumentaciji (Priloga II: Tehnične speciﬁkacije). Lokacije meritev morajo
biti povezane v funkcionalno mrežo.
Ob nakupu in instalaciji meritvene
opreme je potrebno dodatno dobaviti nadzorni računalniški strojni program. Opis
zahtev je na voljo v tehničnih speciﬁkacijah.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ponudniki morajo upoštevati navodila v razpisni dokumentaciji. Variante
rešitve niso sprejemljive.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– razpisna garancija: ponudniki morajo
skupaj s ponudbo predložiti razpisno garancijo v višini 1% od ponujene cene. Ta garancija bo po končanem postopku razpisa
vrnjena neuspešnim ponudnikom, uspešnemu ponudniku pa potem, ko bodo
pogodbo podpisale vse stranke. Razpisna
garancija bo unovčena, če ponudnik ne bo
izpolnil obveznosti, ki so navedene v njegovi
ponudbi;
– izvedbena garancija: izbrani ponudnik
bo moral ob podpisu pogodbe predložiti
garancijo za izvedbo v višini 7% pogodbene
cene izražene v evrih. Garancijo za izvedbo
mora ponudnik predložiti najkasneje v 30
dneh po prejemu pogodbe podpisane s strani
naročnika. Če izbrani ponudnik ne predloži
garancije za izvedbo v zahtevanem roku bo
pogodba neveljavna. Pripravljena bo nova
pogodba in poslana ponudniku, ki je predložil
naslednjo ekonomsko najugodnejšo in tehnično ustrezno ponudbo.
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: izločeni bodo vsi ponudniki,
ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti, ki so
sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega
postopka po nacionalnih zakonodajah in
uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);

c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri so bili ustanovljen, ali določbami države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljuﬁjo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje ﬁnančnim interesom Skupnosti;
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se ﬁnancira
iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo
z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpis iz sodnega registra oziroma
priglasitveni list, ki dokazuje, da so prijavitelji registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki v državi, kjer so ustanovljeni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo o letnem prometu podjetja za
zadnja 3 leta (2001, 2002, 2003).
Povprečen prihodek ponudnika v letih
2001-2003 mora biti najmanj 1,000.000 €.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: dokazilo, da je podjetje tehnično
usposobljeno izvesti projekt z referencami
projektov enake velikosti in narave. Reference
morajo biti vpisane v ustrezne obrazce iz razpisne dokumentacije. Pogoj za udeležbo sta
najmanj 2 podobna projekta (avtomatsko nadzorno omrežje), časovno obdobje izvedbe ni
pomembno. Projekta morata biti primerljiva po
namenu uporabe in kompleksnosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: napoved objave: EuropeAid/
117481/D/S/SI.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 632.10.01.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2005, do 10.
ure, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava RS za jedrsko varnost, Železna
cesta 16, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2005
ob 11. uri, Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Uprava RS za jedrsko varnost,
Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; Program: Phare, ﬁnanciranje: Horizontalni program za jedrsko varnost, 2002.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 11. 2004.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo,
Uprava RS za jedrsko varnost
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Ob-34067/04

Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy, Slovenian Nuclear Safety Administration, For the
attention of Mr. Dragan Mitić, assistant director, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Tel. +386/1/472-11-00, Fax
+386/1/472-11-99, Electronic mail: dragan.mitic@gov.si,
Internet
address:
www.gov.si/ursjv.
I.2) Address from which further information can be obtained: As in I.1.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: As in I.1.
I.4) Adress to which tenders/requests to
participate must be sent: As in I.1.
I.5) Type of contracting authority: Body
governed by public law.
ll.1.2) Type of supplies contract: Purchase.
II.1.5) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Support to SNSA
in Upgrading and Modernisation of the
National Early Warning System.
II.1.6) Description/object of the contract:
the aim of this contract is to complete
alignment in the area of exchange of
information in the case of a nuclear or
radiological accident (Council decision
87/600 EURATOM) with improvement and
expansion of the Early Warning System
(EWS) network in Slovenia for immediate
detection of potential contamination and
to enhance the overall capabilities of
Slovenian Nuclear Safety Administration
(SNSA) in case of emergency.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: Slovenia – List of
35 locations presented in the Tender Dossier.
NUTS code: SI00.
II.1.8.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): Main vocabulary, Main object:
33.24.10.00-1, Supplementary vocabulary:
Apparatus for measuring radiation; Main
vocabulary, Additional object: 33.21.22.20-7,
Supplementary vocabulary: Meteorological
instruments; Main vocabulary, Additional
object: 30.20.00.00-1, Supplementary
vocabulary: Computer equipment and supplies; Main vocabulary, Additional object:
30.24.00.00-3, Supplementary vocabulary:
Software; Main vocabulary, Additional
object: 32.40.00.00-7, Supplementary
vocabulary: Networks; Main vocabulary,
Additional object: 32.50.00.00-8, Supplementary vocabulary: Telecommunications
equipment and supplies; Main vocabulary,
Additional object: 45.00.00.00-7, Supplementary vocabulary: Construction work;
Main
vocabulary, Additional
object
50.91.00.00-7, Supplementary vocabulary:
Installation services of electrical and
mechanical equipment.
II.1.9) Division into lots: no.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2) Quantity or scope of the contract
II.1.9 ( Division into lots: no.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: Purchase
of 43 gamma measuring equipment and
installation of 35 pieces in locations in Slovenia, described in the Tender Dossier
(Annex II: Technical Speciﬁcations). The

Št.

measuring sites need to be connected to
functional network.
In addition to the purchase and installation of the measuring equipment, supply of
supervisory software is required. The
description of requirement is available in
the Technical Speciﬁcations.
II.2.2) Options, description and time
when they may be exercised: the tenderers
are expected to follow instructions provided
in the Technical Speciﬁcations. No variant
solutions are allowed.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: period in months: 12 from
the award of the contract.
III.1.1) Deposits and guarantees
required:
– Tender guarantee: Tenderers must
provide a tender guarantee of 1% of their
tender price when submitting their tender.
This guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer upon signature of the
contract by all parties. This guarantee will
be called upon if the tenderer does not fulﬁl all obligations stated in its tender.
– Performance guarantee: the successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 7% of the amount of
the contract at the signing of the contract.
This guarantee must be provided no later
than 30 days after the tenderer receives the
contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide
such a guarantee within this period, the
contract will be void and a new contract
may be drawn up and sent to the tenderer
which has submitted the next best compliant tender.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier or
service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required: Any supplier may be disqualiﬁed who:
a) is bankrupt or being wound up, are
having their affairs administered by the
courts, have entered into an arrangement
with creditors, have suspended business
activities are the subject of proceedings
concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation or regulations;
b) has been convicted of an offence
concerning their professional conduct by a
judgment which has the force of res judicata;
c) has been guilty of grave professional
misconduct proven by any means which
the Contracting Authority can justify;
d) has not fulﬁlled obligations relating to
the payment of social security contributions
or the payment of taxes in accordance with
the legal provisions of the country in which
they are established or with those of the
country of the Contracting Authority or
those of the country where the contract is
to be performed;
e) has been the subject of a judgment
which has the force of res judicata for fraud,
corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities’ ﬁnancial interests;
f) following another procurement procedure or grant award procedure ﬁnanced by
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the Community budget, they have been
declared to be in serious breach of contract
for failure to comply with their contractual
obligations.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: Extract from the Register of companies issued by a competent judicial or
legal authority of the country in which it is
established.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required:
A statement of the ﬁrm’s overall turnover
for the last three years (2001, 2002, 2003).
The annual income of the tenderer in the
period 2001-2003 must be at least
1.000.000 €.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required:
A description of the ﬁrm’s qualiﬁcations
with reference to projects of similar nature
and the same scope. The description needs
to follow the format attached to the Tender
Dossier.
At least two similar projects (automatic
monitoring networks), no time limits. The
projects must be comparable with this one
in complexity and scope.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.3.1) Prior information notice concerning the same contract: Forecast:
EuropeAid/117481/D/S/SI.
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed to
the ﬁle by the contracting authority:
632.10.01.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders
(depending whether it is an open, restricted
or negotiated procedure): 24. 1. 2005 10:00
hrs, Ministry of the Environment, Spatial
Planning and Energy, Slovenian Nuclear
Safety Administration, Železna Cesta 16,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: English.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: 90
days from the deadline stated for receipt of
tenders.
IV 3.7.1) Persons authorised to be
present at the opening of tenders: Representatives of bidders with written authorization.
IV.3.7.2) Date, time and place: 24. 1.
2005, 11:00 hrs, Ministry of the Environment, Spatial Planning and Energy, Slovene
Nuclear Safety Administration, Železna
cesta 16, 1000 Ljubljana.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
yes.
VI.3) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes:
a) Programme: Phare,
b) Financing: 2002 Horizontal programme
in the ﬁeld of nuclear safety.
V.5) Date of dispatch of this notice:
24. 11. 2004.
Ministry of Environment, Spatial
Planning and Energy
Št. 17122-05-403-101/2004/1 Ob-34080/04
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
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zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks
+386/1/472-57-91,
elektronska
pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Marinka Hlade, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-43-83,
faks ++386/1/472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-101/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava priznanj policije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– sklop 1: listine:
1. listine in priznanja; MNZ Policija, Urad
za organizacijo in kadre Policije, Kotnikova
8, Ljubljana,
2. mape za listine in škatle za priznanja;
MNZ Policija, skladišče, Vodovodna cesta
93/A, Ljubljana;
– sklop 2: priznanja; MNZ Policija, skladišče, Vodovodna cesta 93/A, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: dobava priznanj policije
– listine.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: dobava priznanj policije
– priznanja.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: listine:
– podsklop 1.1 listine in priznanja,
– podsklop 1.2 mape za listine,
– podsklop 1.3 škatle za priznanja;
– sklop 2: priznanja;
– podsklop 2.1 znaki priznanj,
– podsklop 2.2 nadomestni znaki priznanj.
Količine so podane za obdobje dveh let,
dobave so sukcesivne.
Opis in okvirna količina blaga sta podana
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajal-
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cev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročil ne glede na
to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske in
ﬁnančne sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja, obrtno dovoljenje,
če je potrebno, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P), potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: vzorci ponujenega blaga za sklop
2.
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.
V.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. ﬁnančno stanje.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-101/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 1. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132,
sklicna št. 28 17116-2401002-40310104.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 12. in 14. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je
lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo lete po pošti, iz katerih morajo biti razvidni
osnovni podatki o ponudniku, potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je
davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu
4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek
in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 1. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 1. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17122-04-403-100/2004/5 Ob-34082/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Marinka Hlade, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-43-83, faks
++386/1/472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
najem.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-100/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je najem prevoznih sredstev za potrebe Policije ter
vzdrževanje in zavarovanje prevoznih
sredstev, in sicer specialnih belo-modrih
patruljnih osebnih vozil s prostornino
motorja od 1600 do 1900 ccm – nazivne
prostornine, karavan izvedbe, za obdobje
3 let.
Podrobnejši opis predmeta javnega
naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave vozil je
lokacija naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve,
Policija,
Vodovodna
93A,
Ljubljana.
Kraj izvedbe vzdrževanja vozil je lokacija
ponudnika-izvajalca
oziroma
lokacije
pooblaščenih serviserjev.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je najem 100 kosov
vozil, za obdobje najema 3 let. Predvidena
uporaba vozil je 50.000 km/leto, to je
150.000 km v dobi najema. Obseg javnega
naročila je okviren in se prilagaja konkretnim
potrebam in razpoložljivim proračunskim
sredstvom naročnika. Naročnik si pridržuje
pravico do spremembe obsega javnega
naročila.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta
skupina izvajalcev predložiti izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske in
ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o
ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo
poslovne banke o plačilni sposobnosti oziroma za samostojne podjetnike: davčna
odločba oziroma napoved in potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu); potrdilo,
da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek; potrdilo, da je poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: podroben opis ponujenih vozil in
prospektni material ter seznam vseh
pooblaščenih serviserjev za ponujena vozila,
na področju celotne države.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2004 119-29788 z dne 5. 11.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. cena najema,
2. cena porabe goriva,
3. servisna pokritost po regijah,
4. ﬁnančno stanje ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-100/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132,
sklicna št. 28 17116-2401002-40310004.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim

Št.

ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 12. in 14. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je
lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku,
potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, kolikor je davčni zavezanec in dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega
odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 1. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 6. 12. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-34100/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Andreja Žganec, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
litoželezni zavornjaki (99 000 kosov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: različne
lokacije po Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.32.25.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: litoželezni zavornjaki (99 000 kosov):
a) zavornjak SL P10 560x320 (50 000
kosov),
b) zavornjak SL P9 560x306 (16 000
kosov),
c) zavornjak SL P9 500x200 (16 000
kosov),
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d) zavornjak SL P10 560x250 (13 000
kosov),
e) zavornjak SL P9 450x362 (4 000
kosov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva
dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni bil
uveden katerikoli drug podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
– kolikor ponudnik ni proizvajalec, mora
imeti pooblastilo proizvajalca za oddajo
ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: drugi pogoji, potrebni za izvedbo
javnega naročila:
a) da kakovost izdelka ustreza zahtevam
naročnika opisanih v tehnični dokumentaciji;
b) podpisane izjave o dobavi litoželeznih
zavornjakov najmanj treh železniških uprav,
ki so članice UIC-ja, od tega dve članici EUja in je dobavljena količina tem upravam
vsaj 50.000 kosov v zadnjem letu.
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):
1. cena,
2. plačilni pogoji.
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 18. 1. 2005.
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Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa
40 EUR
na
devizni
račun
NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne
osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 1. 2005 do 12.
ure; v tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 4. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 1. 2005
ob 9. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 1133/04
Ob-34296/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nacionalni inštitut za biologijo, kontaktna
oseba: Janez Krall, Večna pot 111, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-29-70, faks
01/241-29-80,
elektronska
pošta:
janez.krall@nib.si,
internetni
naslov:
http:/w.w.w.nib.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Nacionalni inštitut za biologijo,
kontaktna oseba: mag. Špela Baebler,
Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/423-33-88, int. 411, faks 01/257-38-47,
elektronska pošta: spela.baebler@nib.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Nacionalni inštitut za biologijo,
kontaktna oseba: Lučka Glavač, Večna pot
111, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-29-70, faks 01/241-92-80, elektronska pošta: lucka.glavac@nib.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Nacionalni
inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-29-70, faks
01/241-92-80.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
robot za normalizacijo koncentracije in
PCR nastavitev za 96- in 384- mestne
mikrotiter plošče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Večna pot 111, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
in tehnične karakteristike opredeljene v razpisni dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dobava v čimkrajšem času.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
dve menici z menično izjavo kot garancija
za: resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: predlagani roki plačil ne smejo biti krajši od 30
dni od dobave in montaže.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra) oziroma vpisu v vpisnik, da je
ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo, da ponudnik ni pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji;
– potrdilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– dokaz o usposobljenosti za servisiranje, ali pogodbo o zagotavljanju servisiranja
in zagotavljanja rezervnih delov z drugim
izvajalcem.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. plačilni pogoji,
3. referenca – število instrumentov montiranih v Republiki Sloveniji.
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 14. 1. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na rač.: 01100-6030344630 pri UJP
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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 15. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 1. 2005
ob 10. uri; Biološko središče v Ljubljani,
sejna soba, Večna pot 111, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2004.
Nacionalni inštitut za biologijo
Ob-34320/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba:
Ružica Vukelić, Vodnikova 1, 3320 Velenje,
Slovenija,
tel.
03/89-95-400,
faks
03/58-69-039,
elektronska
pošta:
ruzica.vukelic@zd-velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 09/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
potrošni material po skupinah in podskupinah:
– medicinski material in razkužila,
– sanitetni material,
– RTG material,
– laboratorijski material po podskupinah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 3. 2005 in/ali konec 28. 2. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ima dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da mu v zadnjih 5 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 mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet JN;
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane prispele davke, prispevke in druge dajatve v skladu s predpisi;
– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo ni imel blokiranega transakcijskega
računa.
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 do 9.
ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
nakazati navedeni znesek na transakcijski
račun naročnika št. 01333-603-0924913, s
pripisom za namen: razpisna dokumentacija
– potrošni material.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2005 ali ca. 40
dni od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 1. 2. 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: do 30. 4. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti in pooblaščeni
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 2. 2005
ob 10. uri; sejna soba Zdravstvenega doma
Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2004.
Zdravstveni dom Velenje
Ob-34327/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Tolmin, kontaktna oseba:
Dušan Taljat, univ. dipl. prav., Prešernova
6a, 5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/388-11-20,
faks 05/381-02-66, elektronska pošta: zd.uprava@zd-tolmin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razpis za oddajo javnega
naročila za izbiro izvajalca v odprtem
postopku 1b/2004 – ponovitev razpisa.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nujno reševalno vozilo za uporabo v
službi NMP, klasiﬁkacije 1 B okrepljena
(brez aparatur).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Prešernova 6a, 5220
Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nujno
reševalno vozilo s tovarniško vgrajenim
sanitetnim podvozjem, predelan v specialno
sanitetno vozilo z homologacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 6. 12. 2004 in/ali konec
21. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica za resnost ponudbe; menica za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: donacije; pogodbena cena se poravna izbranemu
ponudniku v 12 enakih mesečnih obrokih.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni zahtevana posebna pravna
oblika skupine dobaviteljev.
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 biti tržno naravnane pravne osebe; biti morajo ﬁnančno
samostojni in avtonomni v vodenju; da
ponudnik nima blokiran račun v preteklih 6
mesecih, da ima pozitiven poslovni izid v
letih 2001, 2002 in 2003.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vpis v sodnem registru ali registru
samostojnih podjetnikov; ponudnik mora
izkazati, da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug podoben postopek;
ponudnik mora izkazati, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve KD v zvezi s
podkupovanjem; ponudnik mora predložiti
odločbo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; ponudnik
mora predložiti izpis iz registra izdelovalcev
oziroma dobaviteljev medicinskih pripomočkov in potrdilo MP, da ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 2 oziroma
potrdilo banke; bilance stanja in izkaze
uspeha za leto 2001, 2002 in 2003, za s.p.
potrdilo banke o povprečnem mesečnem
stanju in prometu ter napoved davka iz
dejavnosti za leta 2001, 2002 in 2003 z
bilancami stanja in izkazi uspeha ter cenitev
premoženja; potrdilo o poravnanih davkih,
prispevkih in drugih obveznih dajatev oziroma iz naslova poslovnih obveznosti;
ponudnik mora v primeru izbire odkupiti rabljen reanimobil Fiat Ducato letnik 1990, brez
opreme.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izpolnjevanje tehničnih zahtev in
opremljenosti v skladu s popisom naročnika
in v skladu s standardom DIN 75080; dovolitev ogleda predmeta naročila, ki najbolj
ustreza tehničnim zahtevam naročnika;
izkazano poslovno razmerje z dobaviteljem,
če ponudnik ni hkrati proizvajalec; odzivni
čas 48 ur za odpravo napake ali okvare;
zagotovljen servis v razdalji najmanj 50 km
od sedeža naročnika; ponudnik mora predložiti izjavo o skladnosti za izdelke, kateri
sodijo med medicinske pripomočke; predmet naročila mora imeti pozitivno opravljen
tehnični pregled.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-21211/04 z dne 6. 8.
2004.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-12512/04 z dne 14. 5. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ocenitev
izpolnjevanja
tehničnih
zahtev – 48 točk,
2. cena – 42 točk,
3. garancijska doba – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1b/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 1. 2005.
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Cena: 12.000 SIT (DDV vključen) valuta:
plačilo vnaprej; kandidati, kateri so že dvignili razpisno dokumentacijo v predhodnem
razpisu lahko pridobijo razpisno dokumentacijo brezplačno.
Pogoji in način plačila: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, potrdilo o
vpisu v register zavezancev za DDV; plačilo
na podračun št. 01328-6030924673.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 1. 2005
ob 11. uri; tajništvo na sedežu naročnika
Prešernova 6a, 5220 Tolmin.
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: 6. 12. 2004.
Zdravstveni dom Tolmin

Gradnje
Št. 37/04
Ob-33679/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., kontaktna
oseba: Marjana Molan, Koprska ulica 92,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-41-00,
faks 01/470-41-01, internetni naslov:
http://www.hse.si/; INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Vojko Sotošek, Trg svobode 9, p.p. 8,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-38-00,
faks 07/816-38-14.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: INFRA izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Vojko Sotošek, Trg svobode 9, p.p. 8, 8290
Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-38-00, faks
07/816-38-14.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: INFRA izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Vojko Sotošek, Trg svobode 9, p.p. 8, 8290
Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-38-00, faks
07/816-38-14.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: INFRA
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., kontaktna oseba: mag. Vojko Sotošek, Trg svobode 9, p.p. 8, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
07/816-38-00, faks 07/816-38-14.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zaščita Kompolja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kompolje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.

Stran

8412 /

Št.

132 / 10. 12. 2004

II.2.1) Celotna količina ali obseg
Izvedba gradbenih del za:
I. sklop: tesnilna zavesa
II. sklop:
a) drenaža s črpališčem,
b) kanalizacija s čistilno napravo,
c) sanacija prizadetih kleti in gnojnih
jam,
d) zaščita objektov Dvorc.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 2. 2005 oziroma takoj
po podpisu pogodbe in/ali konec 15. 7.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) bančni garanciji za resnost ponudbe;
b) izjava banke, da bo izdala bančni
garanciji za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti;
c) izjava banke, da bo izdala bančni
garanciji za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu mesečnih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: joint venture, konzorcij.
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: vse v skladu z določili razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) redni izpisek iz sodnega registra;
b) potrdilo pristojnega organa, 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) potrdila pristojnih organov, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopke, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanja 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, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma,
da so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
a) potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi države, kjer ima
ponudnik sedež, oziroma, da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
b) letni računovodski izkazi (bilance stanja, izkazi poslovnega izida, izkazi ﬁnančnega izida za leta 2001, 2002 in 2003);
c) revizijsko poročilo za leta 2001, 2002
in 2003, kolikor je ponudnik zavezan k reviziji;
d) obrazec BON 1/P;
e) mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudb, na podlagi
tega javnega razpisa, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: s strani naročnika potrjena dokazila, da je ponudnik v zadnjih petih letih
uspešno izvedel naslednja gradbena dela:
– izvedbo kanalizacije z biološko čistilno
napravo,
– geotehnična dela – (injektiranje oziroma jet grouting),
– sanacijska dela na gradbenih objektih.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (ZGO – 1); Uradni list RS, št.
110/02, 62/04.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TTR:
02373-0254363612 pri NLB.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2005 ob
12.15, v prostorih INFRE d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2004.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
INFRA izvajanje investicijskih
dejavnosti d.o.o.
Št. 956-6/2004
Ob-33761/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Pesnica, kontaktna oseba: Vilko
Fartely, Pesnica pri Mariboru 39/A, 2211
Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/654-23-09, faks 02/653-07-91, elektronska pošta: obcina.pesnica@pesnica.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) Opis: vzdrževalna dela na lokalnih
cestah v Občini Pesnica v letih 2005 in
2006.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zimsko in letno vzdrževanje lokalnih cest
v Občini Pesnica v letih 2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Pesnica.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je najmanj 30 dni od prejema
mesečne situacije, ki je potrjena s strani
nadzornika in naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložiti morajo pogodbo o
skupni izvedbi naročila v skladu s 47. členom
ZJN-1 – UPB -1 (Ur. l. RS, št. 36/04), iz
katere morajo biti razvidna medsebojna razmerja in kdo je v njihovem imenu podpisnik
pogodbe z naročnikom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora za priznanje poslovne
sposobnosti dokazati:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (dokazuje s potrdilom
sodišča o registraciji oziroma potrdilom, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad, če je registriran pri davčnem uradu);
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dokazuje s potrdilom
oziroma izpiskom iz ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno
izjavo, da po posebnem zakonu takšno
dovoljenje ni potrebno);
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (dokazuje s potrdilom Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Ponudniki priložijo eno potrdilo za
tretjo in šesto alineo);
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež (dokazuje s potrdilom oziroma izpiskom iz sodne ali druge enakovredne evidence);
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati (dokazuje s potrdilom, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni
urad ali drug pristojni organ države kjer ima
ponudnik svoj sedež. Potrdilo mora biti v
originalu in ne starejše od 30 dni, od datuma
za oddajo ponudbe);
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi z
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane (dokazuje s potrdilom Ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco);
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila (dokazuje z izjavo ponudnika,
da ni dal zavajajoče podatke);
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– naročnik lahko pred oddajo javnega
naročil zahteva od ponudnika, katerega
ponudba je najugodnejša, da dokaže svojo
usposobljenost s predložitvijo listin v originalu in dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki
jih je navedel v izjavah.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
za priznanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti dokazati:
– da je v letih 2001, 2002 in 2003 posloval z dobičkom (dokazuje z BON 1);
– da je bil prihodek od gradenj v letu
2003 vsaj enkrat višji od vrednosti ponudbe
(dokazuje z BON 1);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa (dokazilo iz
katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih
šesti mesecih ni imel blokiranega računa,
kot so BON obrazci ali podatki iz bilance
uspeha in podatki iz bilance stanja, ki jih
potrdi pristojni davčni urad ali potrdilo
poslovne banke, ki vodi ponudnikov
račun);
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok
(poda izjavo o plačilnih pogojih na
obrazcu).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: ponudnik mora za priznanje tehnične sposobnosti dokazati:
– da ima primerno število zaposlenih in
primerno izobrazbeno strukturo;
– da ima razpoložljivo opremo – tehnične
zmogljivosti za izvedbo posla (dokazuje z
izjavo na posebnem obrazcu razpisne dokumentacije).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 90%,
2. ﬁnančna usposobljenost – 5%,
3. reference – 5%.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 956-6/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: sredstva se
nakažejo
na
vplačilni
račun
št.
01289-0100008733.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2005 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2005
ob 13. uri; Občina Pesnica (sejna soba –
klet), Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
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.

Št.

VI.4) Dodatne informacije: Vilko Fartely,
tel. 041/771-840.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2004.
Občina Pesnica
Ob-33878/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Dornava, kontaktna oseba: Jožef
Munda, Dornava 125, 2252 Dornava, Slovenija, tel. 02/754-01-10, faks 02/755-07-91,
elektronska
pošta:
obcina-dornava@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije Dornava–Mezgovci
v dolžini 10000 m vključno z vakumsko in
tlačno postajo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dornava, Mezgovci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 3. 2005, konec
30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije: za resnost ponudbe,
dobro izvedbo posla in odpravo napak v
garancijski dobi, podrobneje opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: opredeljeno 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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji – v skladu z Zakonom o javnih
naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni dokumentaciji –
v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji – v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti –
obvezna dokazila: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji – v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 48 z dne 23. 5.
2003, Ob-94435/03.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 61 z dne 4. 6. 2004, Ob-15130/04.
IV.2) Merila za oddajo:
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(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: 7. 1. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št.: 012240100016768, sklic na številko objave in za namen: razpisna dokumentacija za kanalizacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 1. 2005, do 13.
ure, na naslov Občina Dornava, Dornava
125.
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. 4. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 1. 2005
ob 13. uri, na sedežu Občine Dornava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2004.
Občina Dornava
Ob-33947/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica,
kontaktna oseba: Anita Malnar, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija,
tel. 05/711-17-42, faks 05/711-17-43, elektronska
pošta:
kraskelekarne.ilirskabistrica@siol.net.
1.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Elita i.b., d.o.o., kontaktna oseba: Ivo Blaževič, Kosovelova ulica
4b,
6210
Sežana,
Slovenija,
tel.
05/730-23-00, faks 05/730-23-01, elektronska pošta: elita.ib@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2004-2847.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sprememba namembnosti trgovine z
elektro materialom v lekarno – preureditev večstanovanjske zgradbe v lekarno in
administrativne prostore. Preureditev
zajema gradbena in obrtniška dela ter
strojne in elektro instalacije, z vsemi znanimi in neznanimi deli po načelu »ključ v
roke«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ilirska Bistrica, Gregorčičeva cesta 8a.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.2.1) Celotna količina ali obseg: preureditev večstanovanjske zgradbe v lekarno in
administrativne
prostore.
Preureditev
zajema gradbena in obrtniška dela ter
strojne in elektro instalacije, z vsemi znanimi
in neznanimi deli po načelu »ključ v roke«.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
1. Bančna
garancija
za
resnost
ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 2%
ponudbene vrednosti.
2. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti.
3. Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku
izročiti bančno garancijo za odpravo napak
in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini
2% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kupnino bo naročnik plačeval po začasnih
mesečnih situacijah, v 60 dneh po potrditvi
situacije s strani nadzora naročnika in prejemu situacije, in sicer maksimalno do 80%
pogodbenega zneska, ostalih 20% pogodbenega zneska pa bo naročnik plačal po
pridobitvi uporabnega dovoljenja, in sicer v
60 dneh od dneva izstavitve računa, ki ga
izvajalec izstavi v zakonskem roku po
uspešno opravljeni končni primopredaji
predmeta pogodbe ter podpisu končnega
primopredajnega zapisnika s stani pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih
strank.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja
mora skupina ponudnikov (samo v primeru,
če bo izbrana) predložiti pravni akt o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– iz ponudnikove 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 – izjava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za razpisano dejavnost – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, samostojni podjetniki
predložijo priglasitveni list DURS z izjavo, da
od izdaje dokumenta ni bilo sprememb;
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– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za razpisano dejavnost, če ga glede na
veljavno zakonodajo in način opravljanja
dejavnosti potrebuje – odločba, da ima
ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem oziroma zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil obsojen –
potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
ali drugem postopku, katerega namen ali
posledica je prenehanje poslovanja; ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper ponudnika ni uveden postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež – potrdilo pristojnega
sodišča.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in
ﬁnančno sposoben izvesti javno naročilo –
obrazec BON 1/P;
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega računa – potrdilo
banke, kjer ima ponudnik odprt TRR;
– ponudnik mora izkazati pravočasno
poravnavanje svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, proizvajalcev in kooperantov –
poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje
ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, ki potrjuje, da je ponudnik poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– ponudnik mora izkazati zanesljivost pri
poslovanju, in sicer zoper njega v letih 2000,
2001, 2002, 2003 in 2004 ni uveljavljenih
nobenih jamstev ali pravd, ki bi kazale na
nezanesljivost poslovanja s področja predmeta javnega naročila – izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi
pogoji, ter imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, ﬁnančne
vire in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo
sposobni izvesti predpisana dela. Z izjavo
ponudnik potrdi, da je strokovno, kadrovsko
in tehnično sposoben izvesti celoten obseg
del ter da ima proste kapacitete za izvedbo
predmeta javnega naročila. – izjava;
– ponudnik mora imeti najmanj 5 potrjenih referenc, da je v letih 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 in 2004 izvedel enaka ali podobna dela v vrednosti najmanj 50,000.000
SIT. Kot enaka ali podobna dela se štejejo
tista dela, ki obsegajo najmanj enaka gradbena in obrtniška dela, strojno in elektro
inštalacijska dela ter ostala dela kot predmetno javno naročilo (medsebojna razmerja
gradbenih in obrtniških, strojno in elektro
inštalacijskih ter ostalih del ni bistvena za
presojo reference). Ponudnik mora seznamu referenc priložiti original pisnega potrdila navedenih naročnikov;
– ponudnik mora za odgovornega vodjo
del predložiti najmanj 2 referenci o vodenju
izgradnje objektov, ki obsega najmanj enaka
gradbena in obrtniška dela, strojno in elektro
inštalacijska dela ter ostala dela kot predmetno javno naročilo (medsebojna razmerja
gradbenih in obrtniških, strojno in elektro
inštalacijskih ter ostalih del ni bistvena za
presojo reference), v vrednosti najmanj

50,000.000 SIT v letih 1999, 2000, 2001,
2002, 2003 in 2004 – potrdilo na obrazcu;
– ponudnik mora biti strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti celoten
obseg del ter mora imeti proste kapacitete,
kar izkaže z:
a) opisom tehnične opremljenosti ponudnika (izdela ponudnik) – obrazec,
b) popisom tipične opreme, predvidene za
izvedbo posla (izdela ponudnik) – obrazec,
c) navedba kvaliﬁkacij vodstvenega in
tehničnega osebja, predvidenega za izvedbo
javnega naročila – obrazec,
d) strukturo delovne sile, ki bo angažirana na delih iz ponudbe – obrazec;
– ponudnik mora zagotoviti, da je v celoti
seznanjen z lokacijo in pogoji, kjer se bo
predmet javnega naročila izvajal ter da si je
predmet javnega naročila in lokacijo ogledal
in se seznanil z njegovim stanjem – izjava;
– ponudnik mora zagotoviti, da bo v primeru poškodbe na objektu, napravah in
zunanji okolici, ki niso predmet javnega
naročila, vzpostavil prejšnje stanje na lastne
stroške – izjava;
– ponudnik mora zagotoviti, da bo razpisana dela končal v roku 90 dni od oddaje
naročila – izjava;
– ponudnik mora zagotoviti, da ponujena
oprema in instalacije ustrezajo predpisom
varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike
Slovenije in EU – izjava;
– ponudnik mora zagotoviti, da nudi najmanj 5-letno garancijo za vsa razpisana
dela ter vgrajeno opremo in da v tem roku
naročnik ne bo imel nobenih dodatnih stroškov z odpravo napak – izjava;
– ponudnik mora zagotoviti, da bo predložil načrt delovišča, terminski plan izvedbe
in plan predvidenih plačil za izvedbo predmeta javnega naročila, po izvedenih delih
pa izdelane PID projekte in pridobil uporabno dovoljenje, navodila za uporabo in
vzdrževanje v slovenskem jeziku, ustrezne
javne listine z veljavnostjo v Republiki Sloveniji ter garancijske liste – izjava;
– ponudnik mora zagotoviti službo, ki se
bo na poziv naročnika v roku 24 ur odzvala
on v najkrajšem možnem času odpravila
napake in pomanjkljivosti – izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov 1 (Ur. l.
RS, št. 110/02 in 47/04) in drugi predpisi ter
standardi in normativi, veljavni za predmet
javnega naročila v RS in EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 6. 1. 2005.
Cena: 15.000 SIT. Valuta: pred dvigom
razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na transakcijski račun
naročnika Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Gregorčičeva 8, Ilirska Bistrica, št.
01238-6030274430, sklic 00 999 (identif. št.
naročnika: SI26267832; pred dvigom dokumentacije, ponudniki naj sporočijo svoje
podatke za izstavitev računa).
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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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi pooblaščeni predstavniki ponudnikov, s sklepom določeni predstavniki komisije in pravnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2005
ob 14.30; Sežana, Kosovelova ul. 4b, v
prostorih podjetja Elita i.b. d.o.o.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Javni zavod Kraške lekarne
Ilirska Bistrica
Ob-33954/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič,
Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-05-59, faks 01/471-05-03,
elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si,
internetni
naslov:
www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-6-G/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja II. faze stanovanjske soseske
Pod Šmarno goro.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Tacenska
cesta.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.13.40-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
II. faze stanovanjske soseske Pod Šmarno
goro, ki obsega pet stanovanjskih objektov
s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 97 z dne 3. 9.
2004, Ob-23001/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2305-6/04/1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 1. 2005, cena:
100.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani
ponudniki lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika vsak delovni
dan od 10. do 14. ure proti plačilu 100.000
SIT na transakcijski račun Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada:
01100-6270960211 s sklicem: 00 7621matična številka-040, namen nakazila:
»gradnja Tacen«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2005, do 10.
ure, na sedež naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2005
ob 11. uri, v sejni sobi na sedežu naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Janja Borec
Merlak,
tel.
01/471-05-00,
faks
01/471-05-03.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2004.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov Barje, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost 70,000.000 SIT (30,000.000
SIT leto 2005, 40,000.000 SIT za leto
2006).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev; začetek 1. 1. 2005
in/ali konec 31. 12. 2006.
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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

Št. 38
Ob-34283/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Jani Erklavec, Povšetova 6, 1104
Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11,
477-96-00, faks 477-96-98, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Košir, Povšetova
6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-96-92,
faks 477-96-98, elektronska pošta: snagalj@snaga.si,
internetni
naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 1/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je izvedba nadgradnje
obnovitvenih in vzdrževalnih del, odplinjanja novega in starega dela deponije
ter namestitev začasnega odplinjanja na
odlagališču komunalnih odpadkov Barje
v Ljubljani v letu 2005 in 2006.

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 1. 2005.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.,
številka 02924-0020286671 oziroma na blagajni podjetja Snaga, Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10. in
13. uro, s pripisom ODP 05/06 in identiﬁkacijsko številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 1. 2005 ali 28 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
ali pooblaščene osebe s pooblastilom in
kopijo osebnega dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 1. 2005 ob
9. uri, Snaga Javno podjetje d.o.o., Povše-

Največje
možno
število
točk

1. cena
2. število opremljenih ekip,
odzivni čas, tehnična opremljenost
3. reference na podobnih delih
4. količinski popust
Skupaj

36
19
5
5
65
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tova 6, 1104 Ljubljana, v sejni sobi št.
200/drugo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o., Ljubljana

Storitve
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Na podlagi 77. člena Zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04 – ZJN-1-UPB1),
je naročnik v postopku oddaje javnega naročila opravljanje storitev nujnih reševalnih
prevozov št. JR-18/2004, po postopku s
pogajanji brez predhodne objave, dne 8. 10.
2004 izdal odločitev o zavrnitvi vseh
ponudb.
Naročnik je prejel eno pravilno ponudbo,
ki jo je zavrnil, ker je za naročnika v skladu
z drugo alinejo 4. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno,
neprimerno ali nesprejemljivo (Ur. l. RS, št.
33/04) nesprejemljiva, saj bistveno presega
njegova sredstva za ta namen in tako tudi
ocenjeno vrednost naročila.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-33690/04

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za razpis za pridobitev anketnih natečajnih rešitev za urbanistično rešitev šolskega območja med
Poljansko in Roško cesto ter Strupijevim
nabrežjem in arhitekturne rešitve objekta
Akademije za glasbo, Akademije za gledališče, radio, ﬁlm in televizijo in Akademije za
likovno umetnost, objavljenem, v Uradnem
listu RS, št. 97 z dne 3. 9. 2004, Ob-26240/04
in EU št. 2004/S 171-147228 z dne 2. 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 19. 1. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR račun št.
05100-8011007067, pri Abanki d.d., ID št. za
DDV SI 28003713.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 1. 2005 do 12.
ure; Univerza v Ljubljani – vložišče, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja:
21. 1. 2005 ob 10. uri; Univerza v Ljubljani,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
(1. nadstropje, soba št. 77-78).
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
in
Univerza v Ljubljani
Št. 15/2004

IV.3.3) Ponudbe je treba oddati do
15. 12. 2004 do 12. ure.
IV.3.7.2) Javno odpiranje ponudb bo
15. 12. 2004 ob 13. uri.
Javni gospodarski zavod za urejanje
javnih parkirišč in gospodarjenje
z javnimi objekti Celje
Ob-34291/04

Ob-33880/04

Št. 404-01-138/2004
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Ob-33895/04

Popravek
V javnem razpisu za operativno izvajanje
nalog parkiranja v MO Celje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 116-117 z dne 28. 10.
2004, Ob-28945/04, se spremenijo točke:
IV.2) Merila za oddajo:
– cena storitve – 80 točk,
– izkušnje – 20 točk.
IV.3.2) Razpisno dokumentacijo je možno
pridobiti do 15. 12. 2004.

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 17. 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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 17. 12. 2004
ob 9.30; Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb Vlade
Ob-33543/04
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vintar Šambar,

Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-18, faks 04/202-67-18.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba:
Milana Vintar Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-18,
faks 04/202-67-18.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve 14a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B-010-2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Jesenice, Kranj, Radovljica; Bled, Bohinj, Tržič, Kranj in Škofja
Loka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.74.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov.
3) Obseg ali količina: ZD Kranj - Zdravstveni dom Kranj; ambulante Preddvor,
ambulante Stražišče.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov.
3) Obseg ali količina: Zobna poliklinika
Kranj, prostori poliklinike, ambulante Preddvor, ambulante Stražišče.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov.
3) Obseg ali količina: ZD Škofja Loka –
zdravstveni dom, ambulante Gorenja Vas.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov.
3) Obseg ali količina: ZD Tržič.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov.
3) Obseg ali količina: ZD Radovljica,
ambulanta Kropa.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov.
3) Obseg ali količina: ZD Bled, ZD
Bohinj.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov.
3) Obseg ali količina: ZD JeseniceZdravstveni dom Jesenice, zdravstvena
postaja Žirovnica, zdravstvena postaja
Kranjska Gora.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: čiščenje poslovnih prostorov.
3) Obseg ali količina: uprava.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje prostorov Osnovnega zdravstva Gorenjske.
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:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
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– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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 ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: revidirano
bilanco stanja ali bilanco stanja posredovano AJPESu ob zaključku poslovnega leta
2003 ali potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun, da le ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran. Za samostojne podjetnike kopijo davčne napovedi,
dokument ne sme biti starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: podana v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena dnevnega čiščenja podana
za m2,
2. cena enkratnega generalnega čiščenja za sklop,
3. pozitivne reference.
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: 26. 1. 2005, cena:
2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: cena je z DDV;
nakazilo na račun 01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 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 31. 5. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 1. 2005
ob 12. uri, sejna soba ZD Kranj, Gosposvetska ulica 8, Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 507/2-21/2004
Ob-33544/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta:
alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.

Št.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varovanje (ﬁzično varovanje, receptorska
dela in obhodno varovanje objektov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
7011 ur.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
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: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
3. ponunik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. ponudniku v preteklih petih letih ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem,
5. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
poseldica ali nemen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež,
6. ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, določene z zakonom,
7. ponudnik mora biti ekonomsko –
ﬁnančno sposoben,
8. ponudnik mora izkazati opravljanje
sorodnih del v zadnjih treh letih v podjetjih,
ki zaposlujejo več kot 50 delavcev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
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2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima ponudnik dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen; izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
4. izjava ponudnika, da je poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti, določene z zakonom,
5. izjava ponudnika, da ni proti njemu
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanja ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež,
6. izjava ponudnika, da mu v preteklih
petih letih ni bila dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: zadnji BON 1/P
in potrdilo bank o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: reference o sorodnih delih v
zadnjih treh letih za tisto enoto, ki bo opravljala storitve iz tega javnega razpisa, in sicer
reference podjetij, ki zaposlujejo več kot 50
delavcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 1. 2005, cena:
6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa
01100-6030277312 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 1. 2005, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 1. 2005
ob 11. uri, Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
sejna soba nad bolnišnično lekarno.
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: 1. 12. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
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Ob-33671/04
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: Kavčič Alenka, univ. dipl.
prav., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-71-69, faks 01/478-74-23,
elektronska pošta: alenka.kavcic@gov.si,
internetni naslov: http://www.mope.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
projektiranje.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priznanje usposobljenosti za projektiranje objektov (sanacij objektov, rekonstrukcij objektov, gradenj nadomestnih
objektov, novogradenj objektov), namenjenih popotresni obnovi po potresu dne
12. 7. 2004, ki obsega: izdelavo posnetkov
objektov (arhitektura, konstrukcije, poškodbe
po potresu, obrtniški izdelki, instalacijska
oprema), projektiranje arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih inštalacij, električnih
inštalacij, komunalne opreme s priključki in
zunanjo ureditvijo, vse skladno z Zakonom
o graditvi objektov ZGO-1 in pripadajočimi
tehničnimi predpisi ter pravilniki; za obdobje
treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na območju, ki ga je prizadel potres.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: usposobljenost bo priznana za projektiranje v
celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ponudba mora veljati do 31. 12.
2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo ﬁnanciral razpisana dela v celoti iz
sredstev proračunske rezerve in poravnaval
plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna RS in podzakonskimi predpisi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbe z
usposobljenimi ponudniki.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
a) da je registriran pri pristojnem organu
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
b) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
c) da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek opravljanja
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dejavnosti (novela ZGD – F, Ur. l. RS, št.
45/01 in 59/02 – popravki),
d) da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek,
e) da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi,
f) da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma da so posledice že
izbrisane.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
b) dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
c) dokazilo, da ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom,
d) dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek,
e) dokazilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi,
f) dokazilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma da so posledice že izbrisane.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– dokazilo, da bo v celoti sprejel pogoje
projektne naloge PN, ki jih bo za projektiranje posameznega objekta v projektni nalogi
določila državno tehnična pisarna – izjava
št.: 1 iz razpisne dokumentacije,
– dokazilo, da lahko sestavi dve popolni
projektantski skupini za projektiranje celotnega obsega projektiranja – izjava št.: 2 iz
razpisne dokumentacije,
– dokazilo, da bo opravljeno delo obračunaval skladno s pogodbo na podlagi cene,
določene z Odredbo o cenah in normativih
za določanje cen projektne dokumentacije
za popotresno obnovo objektov (Uradni list
RS, št. 59/99, 19/00, 31/01) – izjava št.: 3 iz
razpisne dokumentacije,
– dokazilo, da se bodo vsi odgovorni
vodje projektov ponujenih projektantskih
skupin udeležili izobraževalnega seminarja,
ki ga bo organiziralo Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo za pridobitev ustreznega
certiﬁkata - izjava št.: 4 iz razpisne dokumentacije,
– dokazilo, da so vsi odgovorni vodje
projektov ponujenih projektantskih skupin
kot odgovorni vodje projektov v obdobju
zadnjih petih let in tekočega leta vodili projektiranje najmanj dveh objektov popotresne obnove – seznam 1 iz razpisne
dokumentacije,
– dokazilo, da je bil v obdobju zadnjih
petih let in tekočega leta vsak član ponujene
projektantske skupine kot odgovorni projektanta za ustrezno vrsto del, ki jo bo projektiral, vključen v projektiranje najmanj dveh
objektov popotresne obnove – seznam 2 iz
razpisne dokumentacije.
Če s ponudnikom v ponudbi sodelujejo
podizvajalci, mora ponudnik za vsakega
podizvajalca priložiti še dokument, ki so
navedeni v 8. točki Navodil ponudnikom za
izdelavo ponudb.
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: usposobljenost
bo priznana vsem ponudnikom, katerih
ponudbe bodo pravilne in ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-00-408/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 4. 1. 2005, dopolnitve je mogoče pridobiti
v skladu z določbami ZNJ-1.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2005 do
13. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: po priznanju
usposobljenosti bodo ponudniki pogodbo za
projektiranje posameznega objekta sklepali
na podlagi pogojev, ki bodo določeni v projektni nalogi državno tehnične pisarne.
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: ni omejitev. predstavniki
ponudnikov se morajo izkazati s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2005 ob
10. uri, Dunajska 47, 1000 Ljubljana,
3. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2004.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo
Ob-33691/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-56-61, faks
01/232-03-74, elektronska pošta: jana.s
stersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov: www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 12/2004-JN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisno prevajanje dopisov, strokovnih
besedil, medicinske dokumentacije in
obrazcev za potrebe Zavoda iz bolgarskega, makedonskega, hrvaškega, srbskega, albanskega, nemškega, nizozemskega, švedskega, danskega, slovaškega,
madžarskega,
češkega,
poljskega,
grškega, španskega in portugalskega
jezika v slovenski jezik in iz slovenskega
jezika v bolgarski, makedonski, hrvaški,
srbski, albanski, nemški, nizozemski,
švedski, danski, slovaški, madžarski,
češki, poljski, grški, španski in portugalski jezik.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevajanje v poslovnih
prostorih ponudnika, oddaja prevedenega
besedila na naročnikov sedež: ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, 1518 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.83.13.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbrani
ponudnik bo izvajal storitve izvajanja na
podlagi posameznih naročil naročnika glede
na njegove tekoče potrebe. Posamezno
naročilo lahko obsega od 1 do 300 strani
izvirnikov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 700.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati 90 dni od odpiranja ponud
oziroma toliko, kolikor je veljavna ponudba;
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 2% od pogodbene vrednosti, ki mora
veljati še 20 dni po preteku veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen za posamezno naročilo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja, in izpolnjuje vse
ostale, v B delu razpisne dokumentacije in v
nadaljevanju navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list).
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v
skladu s 44. členom ZJN-1 nadomesti z
lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen.
2. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, ki ga izda Agencija RS za javnopravne
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evidence in storitve. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2003,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko
zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb.
3. Potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke, določene z zakonom, ki
ga izda davčni organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež.
4. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo je
izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki lahko to potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada.
5. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti
pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
6. Izjava ponudnika, da sprejme vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
tega javnega naročila, da ni dal zavajajočih
podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom.
7. Izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
8. Bančna
garancija
za
resnost
ponudbe.
9. Svoje reference o izvedbi prevajalskih
storitev ponudnik dokazuje z izjavami naročnikov (najmanj enega) o vrednosti, času
izvedbe, vrsti in kakovosti v zadnjih treh letih
opravljenih storitev pisnega prevajanja različne dokumentacije iz tujih jezikov v slovenski jezik in iz slovenskega jezika v tuje
jezike.
10. Izjava ponudnika, da zagotavlja rok
plačila 30 dni od dneva prejema računa, ki
je izstavjen za posamezno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava ponudnika, da nudi rok
izvedbe – prevod in oddaja neoporečnega
prevoda v obliki tipkanega besedila na
papirju na sedež naročnika največ 15 delovnih dni od prejema posameznega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 12. 2004,
cena: 1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št.: 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo,
s tem da takrat naročniku posreduje tudi
podatke o polnem in točnem naslovu ﬁrme
ter identiﬁkacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 12. 2004, do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 12. 2004
ob 10. uri, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, mala
sejna soba v VIII. 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: ponudnik
lahko prevzame razpisno dokumentacijo
osebno, in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, Ljubljana, vsak dan med 12. in
13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega
datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2004.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 223-6-3/2004
Ob-33874/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Državni izpitni center, kontaktna oseba:
Marija Benčina, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/548-46-00, faks
01/548-46-01,
elektronska
pošta:
marija.bencina@ric.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
tiskarske storitve –
I A/15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
A) tiskanje ocenjevalnih obrazcev,
B) tiskanje publikacij, kuvert in ostalega gradiva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tiskanje
ocenjevalnih obrazcev v ocenjeni letni vrednosti 6 mio SIT, publikacij, kuvert in ostalega
gradiva v ocenjeni letni vrednosti 12 mio
SIT, v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– menica z menično izjavo za resnost
prijave v višini 500.000 SIT v I. fazi omejenega postopka;
– garancija banke oziroma zavarovalnice
v višini 10% pogodbene vrednosti za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti bo zahtevana v ponudbeni II. fazi javnega naročila,
če bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji.

Stran

8420 /

Št.

132 / 10. 12. 2004

Naročnik lahko v ponudbeni fazi ne glede na
vrednost pogodbe po lastni presoji zahteva
tudi druga zavarovanja posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v 30 dneh po opravljeni storitvi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vsi registrski listi iz sodnega registra
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb). Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo, da kandidat zaradi kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen izda
Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja,
izda pristojno sodišče – Kazenska evidenca.
Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb. Potrdilo, da zoper
kandidata ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali
drug postopek, katerega posledica je namen
prenehanja poslovanja, da poslovanje kandidata ne vodi izredna uprava, ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež. Kot dokazilo velja izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb. Potrdilo, da kandidat ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane. Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb. Potrdilo pristojnega davčnega
organa RS, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, določene z zakonom.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za gospodarske družbe: obrazec
BON-2 in izkazi poslovnih bank, pri katerih
ima odprte transakcijske račune, o boniteti
in plačilni disciplini in sposobnosti kandidata
v zadnjih 6 mesecih, in da ni bil v tem času
blokiran,
– -za samostojne podjetnike: podatki iz
bilance uspeha in bilance stanja za zadnje
poslovno leto, ki jih potrdi pristojni DURS ter
izkazi poslovnih bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune, o boniteti in plačilni
disciplini, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran, revizijsko poročilo, če ga za kandidata predpisuje Zakon o gospodarskih družbah. Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma odpiranja prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: spisek referenc, to je najvažnejših
opravljenih storitev tiskanja v offset tehniki
najmanj 4 v zadnjih treh letih v višini najmanj
500.000 SIT brez DDV. Obrazcu morajo biti
priložena potrdila o kvalitetni izvedbi storitve
tiskanja, v skladu s pogodbenimi določili
naročnika, ki ga ponudnik v obrazcu navaja.
Veljavna so samo potrdila z originalnim
žigom naročnika. Seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe in odgovorni za nadzor
kakovosti. Naročnik bo od ponudnikov
zahteval pred oddajo naročila poskusno
serijo tiskanja, in sicer za ocenjevalne
obrazce dve mali seriji in za publikacije tisk
dveh publikacij. Možnost izvršitve naročila v
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2 dneh. Izjavo, da ima ponudnik organiziran
sistem odkrivanja, spremljanja in odpravljanja napak pri tiskanju, dobavah in manipulacijah s tiskovinami.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2004.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na račun št.
01100-6030632914, odprt pri UJP, pred
dvigom razpisne dokumentacije. Pri dvigu
razpisne dokumentacije se mora prevzemnik razpisne dokumentacije izkazati z dokumentom iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2004 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 10. 1. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2004
ob 12. uri; Državni izpitni center, Ob železnici
16, 1000 Ljubljana, v sejni sobi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2004.
Državni izpitni center
Ob-33875/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: Tatjana Kozole,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
+ 386/1/478-18-49,
faks
+ 386/1/478-18-78,
internetni
naslov:
www.gov.si/sssv.
I.2) 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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 81/04 VV; številka zadeve: 351-05-68/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom za izgradnjo Policijske postaje Gorišnica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gorišnica.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.

II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPC 12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava vse potrebne projektne dokumentacije
skladno s predpisi o graditvi objektov, za
Policijsko postajo v Gorišnici, in sicer: idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za razpis, projekta za izvedbo in projekta opreme ter
projektantski nadzor.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT in ﬁnančno zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih del v višini
10% od skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60. dan
od dneva uradnega prejema delne oziroma
končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 1. ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; 3. proti
ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno
s predpisi, v kateri državi ima sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi države;
5. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel
najmanj tri istovrstne storitve – izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom za izgradnjo stavb – v posamični vrednosti posla najmanj 10,000.000 SIT z
vključenim davkom na dodano vrednost;
6. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost skladno s 33. členom ZGO-1-UPB1 (Ur.
l. RS, št. 102/04) za dejavnost (projektantska
odgovornost), ki je predmet javnega naročila); 7. ponudnik mora poimensko navesti
odgovorne projektante – vodjo projekta in
odgovorne projektante za izdelavo posameznih načrtov, ki morajo izpolnjevati zakonske
pogoje za odgovornega projektanta, in sicer:
za načrt arhitekture, za načrt gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov, za načrt
električnih inštalacij in električne opreme, za
načrt strojnih inštalacij in strojne opreme, za
načrt telekomunikacij, ki morajo izpolnjevati
zakonske pogoje za odgovornega projektanta skladno z določili 45. člena ZGO-1UPB1 (Ur. l. RS, št. 102/04).
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
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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.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: 5. seznam treh opravljenih storitev
(izdelava projektne dokumentacije s projektantskim nadzorom za izgradnjo stavb) v
zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, z zneski, datumi in nazivi končnih naročnikov,
vključno z dokazili v obliki originalno potrjenega potrdila – izjave za vsak posel – pogodbo
posebej, potrjenih s strani končnih naročnikov,
ki potrjujejo ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti
(obrazci so priloženi v razpisni dokumentaciji);
6. fotokopija veljavne zavarovalne police za
predmet javnega naročila; 7. fotokopija potrdila o zaključeni izobrazbi, fotokopija potrdila
o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici
ter strokovni življenjepis, iz katerega so razvidne delovne izkušnje osebja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka JN: 81/04
VV; številka zadeve: 351-05-68/2004
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 1. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije vsak delavnik med 9. in 11.
uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska
5.000
SIT
na
številko
računa:
01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 1. 2005, do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2005 ob
9.30, Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 25a, Ljubljana –
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade

Št.

Št. 404-08-544/2004-2
Ob-33926/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11,
01/230-52-25,
faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
kontaktne osebe: Boštjan Purkat, Dušan
Cirar, vodja izvedbe javnega naročila: Sonja
Jekovec, tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-25-86,
01/471-23-48,
faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
kontaktne osebe: Boštjan Purkat, Dušan
Cirar, vodja izvedbe javnega naročila: Sonja
Jekovec, tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-25-86,
01/471-23-48,
faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si, dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
druge storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik : MORS 306/2004-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
špediterske storitve:
1. sklop – transportne storitve (kopno,
morje, zrak);
– neovirana organizacija in izvedba
transporta kjerkoli v svetu,
– izbira/določitev:
– optimalne prevozne poti,
– optimalnega prevoznega sredstva,
– najprimernejšega načina prevoza
oziroma tehnologije transporta,
– najprimernejšega časa;
– sklepanje pogodbe o prevozu blaga na
klasičen način – uporaba prevoznih sredstev ene prometne veje,
– sklepanje pogodbe o multimodalnem
transportu in organiziranje transporta »od
vrat do vrat«,
– prevoz nevarnega blaga razredov od 1
do 9,
– prevoz tovora izrednih dimenzij,
– organizacija in koordinacija prevoza
tovora in oseb na območja izvajanja mednarodnih operacij v tujini in sicer na podlagi
sklepa vlade RS o vključevanju SV v mednarodne operacije,
– prevzem blaga zaradi odprave,
– odprava, dostava in prevoz blaga v
ožjem smislu,
– sklepanje pogodbe o vkrcanju, izkrcanju in prekrcanju blaga,
– vpoklic blaga v pristanišče na vkrcanje,
– sklepanje pogodbe o transportnem
zavarovanju,
– sklepanje pogodbe o vskladiščenju in
vskladiščenje blaga,
– izstavljanje in priskrba prevoznih in
drugih listin,
– kontrola pravilnosti dokumentov ter
obračuna prevoznine, carine ter drugih pristojbin in stroškov,
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– sledenje transportu,
– informiranje naročnika,
– strokovno svetovanje naročnika pri pripravi in izvedbi špediterskih storitev in sodelovanje pri dogovorih o sklepanju pogodb v
mednarodnem poslovanju (mednarodni promet blaga),
– izvajanje storitev v zvezi s carinjenjem
blaga,
– posebne špediterske storitve v mednarodnem poslovanju;
2. sklop – špediterske storitve brez transporta:
– strokovno svetovanje naročnika pri pripravi in izvedbi špediterskih storitev razen
transporta in sodelovanje pri dogovorih o
sklepanju pogodb v mednarodnem poslovanju (mednarodni promet blaga in storitev),
– izvajanje storitev v zvezi s carinjenjem
blaga,
– posebne špediterske storitve v mednarodnem poslovanju,
– priprava pošiljke (pakiranje, označevanje,…),
– sledenje pošiljki,
– informiranje naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve in destinacije
skladne s potrebami naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirna
vrednost za obdobje 24 mesecev:
– 1. sklop: ca. 49,000.000 SIT z DDV
oziroma 40,834.000 SIT brez DDV,
– 2. sklop: ca. 4,900.000 SIT z DDV oziroma 4,083.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predviden začetek izvajanja
pogodbe je februar 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo
1.1. za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence;
1.2. za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
a) overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu z 44. členom
ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni
potrebno;
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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;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe in lastna
izjava v skladu z 44. členom ZJN-1, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
4. da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo:
4.1. za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa;
4.2. za ﬁzične osebe: (samostojni podjetniki in obrtniki): overjeno potrdilo, da so še
vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov
pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice;
5. 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;
Dokazilo: original potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane.
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe. Ponudnik predloži enako potrdilo kot pod točko 3.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanega po 30. 6. 2004 ali
fotokopija BON –1/P izdanega po 30. 6.
2004 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanega po 30. 6. 2004.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik)
Dokazilo: originalno potrjena napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco
stanja za preteklo leto;
a) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
Za oba sklopa:
– izvajalec mora razpolagati z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
kvalitetno izvedbo posamezne storitve doma
in v tujini (dokazilo: podpisana krovna izjava
in priložen opis);
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– izvajalec mora zagotavljati pravočasnost izvedbe storitve skladno z zahtevo
naročnika (dokazilo: podpisana krovna
izjava);
– izbrani ponudnik mora pred sklenitvijo
pogodbe zagotoviti vse potrebne podatke za
pridobitev pozitivnega varnostnega mnenja
za pravno osebo. Za neposredne izvajalce
pa mora ponudnik zagotoviti vse potrebne
podatke v primeru neposrednega stika z
zaupnimi podatki ali na zahtevo naročnika.
Varnostno mnenje poda pristojna služba
MORS v skladu z Zakonom o obrambi (ZO)
(Ur. l. RS, št. 103/04-UPB-1) (dokazilo:
podpisana krovna izjava).
Za I. sklop:
– izvajalec mora razpolagati s skladiščem
za potrebe začasnega skladiščenja
(dokazilo: podpisana krovna izjava);
– izvajalec mora predložiti certiﬁkat
»DGR« Dangerous Goods Regulations
oziroma listino o poslovni povezavi iz katere
je razvidno, da lahko zagotavlja organizacijo
letalskega prevoza nevarnega blaga;
– izvajalec mora zagotavljati organizacijo
in koordinacijo prevoza tovora in oseb na
območja izvajanja mednarodnih operacij v
tujini, in sicer na podlagi sklepa Vlade RS o
vključevanju SV v mednarodne operacije
(dokazilo: podpisana krovna izjava);
– poznavanje zakonodaje v zvezi s
prevozi nevarnega blaga (dokazilo:
podpisana krovna izjava);
– izvajalec mora za carinske obveznosti
uporabljati NATO carinski obrazec FORM
302, ki ga zagotovi naročnik in ostalo
potrebno dokumentacijo za nemoteno
izvedbo storitve (dokazilo: podpisana krovna
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:
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 7. 1. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa
MORS
200/2004-ODP)
na
transakcijski račun št. 01100-6370191114.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti
dokumentacijo
o
vplačilu
(vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko,
št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne
dokumentacije po elektronski pošti se ne
zahteva plačila razpisne dokumentacije.
Zahtevo za razpisno dokumentacijo po
elektronski pošti ponudnik naslovi na
elektronski naslov, ki mora vsebovati
naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika s številko faksa, št.
javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega
se
posreduje
razpisna
dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati
elementov razpisne dokumentacije, ki se
nanašajo na ponudbeni del.

IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za
sodelovanje: do 10. 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: ponudba mora biti veljavna za čas
trajanja pogodbe, cene iz ponudbenega
cenika pa se lahko po 12 mesecih od
sklenitve pogodbe valorizirajo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 1. 2005
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored
za objavo poznejših obvestil, če je to
primerno: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 3. 12. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-34324/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Parkirišča Javno podjetje, d.o.o., kontaktna
oseba: Darja Pungerčar, Vodnikov trg 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-22-00,
faks 01/434-35-64, elektronska pošta:
info@parkirisca-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/parkirisca.
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: 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za ﬁzično in tehnično
varovanje za potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74613000-9; dodatni predmeti 74611000-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 500.000 SIT z
veljavnostjo najmanj 90 dni od roka za
oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvaja mesečno za nazaj. Rok plačila najmanj 30 dni po prejemu posameznega pravilno izstavljenega 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. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
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2. Ponudnik ima licenco za opravljanje
dejavnosti zasebnega (tehničnega in ﬁzičnega) varovanja, skladno z zahtevo zakona
o zasebnem zavarovanju.
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. Odzivni čas, ki zajema čas od sprožitve alarma na varovani lokaciji do prihoda
intervencije na varovano lokacijo, mora biti
največ 15 minut.
5. Ponudnik ima pogodbo s principalom
oziroma zastopnikom s katero dokazuje, da
je sposoben vzdrževati in po potrebi dograditi obstoječo opremo za tehnično varovanje
oziroma ponudnik je pripravljen brezplačno
ponuditi ustrezno (ekvivalentno – ponudnik
mora ponuditi opremo z enakimi tehničnimi
in funkcionalnimi lastnostmi kot jih ima
obstoječa oprema, brez bistvenih predelav
v prostoru) tehnično opremo za varovanje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2:
licenca za opravljanje zasebnega (tehničnega in ﬁzičnega) varovanja);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
ponudnik s podpisom obrazca »A-4 Prijava«
potrdi odzivni čas, kot je zahtevano v
pogoju;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
pogodba s principalom oziroma zastopnikom za obstoječo opremo naročnika ali
pogodba s principalom oziroma zastopnikom za nadomestno opremo ter detajlen
tehnični opis ekvivalentne tehnične opreme
za varovanje, skupaj z izjavo, da bo izvajalec v primeru sklenitve pogodbe v roku 14.
dni nadomestil, inštaliral in povezal obstoječo opremo z ekvivalentno.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebnem varovanju.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-02/2004
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletnem naslovu http://www.praetor.si (rubrika«Javna naročila«) ali s pisno zahtevo na
naslov Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2005 do
14. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

Št.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2005
do 14.15, na sedežu naročnika – Parkirišča
Javno podjetje d.o.o.,Vodnikov trg 5, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa pojasnila
in dodatne informacije v zvezi z razpisom je
mogoče
dobiti
na
naslovu
http://www.praetor.si, (v rubriki Vprašanja in
odgovori). Pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljena na istem naslovu. Ogled
lokacij in obstoječe opreme pri naročniku je
možen skladno z določbami iz razpisne
dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2004.
Parkirišča Javno podjetje, d.o.o.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-33669/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
Slovenija,
tel.
03/420-10-00,
faks
03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: Jože Blagotinšek – tehnični del,
Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta:
danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, soba 408/IV., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Irena
Verbič – tajništvo, Sonja Marinček – soba
411/IV, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska
pošta:
elektro.celje@elektrocelje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
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– sklop A1:
– ohišje betonsko za montažno TP,
– kompaktne TP 20/0,4 kV do 250
KVA,
– sklop A2:
– SN stikalni bloki,
– NN stikalni bloki,
– sklop A3:
– blok SN v SF6 izvedbi (stikalna
naprava),
– sklop A4:
– (SN/NN) distribucijski transformatorji,
– sklop A5:
– drogovi – kostanjevi,
– drogovi – impregnirani,
– sklop A6:
– drogovi betonski,
– drogovniki – betonski,
– klešče – betonske ''Ritter'',
– sklop A7:
– SN ločilniki (PL) za zunanjo montažo,
– SN ločilnik progovni odklopni za
zunanjo montažo (POL),
– SN prenapetostni odvodniki,
– NN prenapetostni odvodniki,
– sklop A8:
– izolatorji – podporni in zatezni
(SN),
– valjanec – pocinkani,
– tokovodniki – goli,
– sklop A9:
– kabel energetski – SN,
– samonosni kabelski snop NN
(SKS),
– kabel energetski – NN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: eno leto od sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe, za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: kot 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: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– skupna ponudbena vrednost,
– reference proizvajalca,
– reference ponudnika,
– certiﬁkat kakovosti ISO,
– rok plačila.
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: 14. 1. 2005, v pisni
obliki ali s prenosnim medijem (CD).
Cena: 12.000 SIT (DDV je vštet). Valuta
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun št. 06000-0001100279, sklic na številko 1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno
dokumentacijo je možno posredovati po
pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in
posredovanih podatkih o naslovu in davčni
številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 1. 2005 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 1. 2005
ob 8.30, Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Jože Blagotinšek, tel. 03/420-13-81 in Danica Mirnik,
tel. 03/420-14-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2004.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Št. 65/5007/2004
Ob-33944/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Miran Zver, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/474-30-00,
faks
01/474-24-42,
elektronska
pošta:
miran.zver@eles.si,
internetni
naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Mihevc, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,
faks 01/474-24-42, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovornega vozila s hidravličnim
dvigalom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:

II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
tovornega vozila s hidravličnim dvigalom,
skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 30. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni
od dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo po opravljeni dobavi.
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 izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– skupna ponudbena cena (90%),
– dobavni rok (10%).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na PEE
št. 102.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 1. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 023094
Ob-34064/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,

Ljubljana, kontaktna oseba: Franc Vizjak,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-5808-333, faks
+386/(0)1-5808-302, elektronska pošta:
fvizjak@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 36 naba/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava vodomerov za hladno vodo za
potrebe Javnega podjetja Vodovod –
Kanalizacija d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež podjetja JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: nabava vodomerov za
hladno vodo za potrebe Javnega podjetja
Vodovod – Kanalizacija d.o.o.
3) Obseg ali količina: dobava vodomerov
v obdobju treh let oziroma do izčrpanja
pogodbenega zneska.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
vodomerov v obdobju treh let oziroma do
izčrpanja pogodbenega zneska.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 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 sposobnosti: registracija podjetja, ki
mora izkazovati da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena vodomerov,
2. ponujeni vodomeri – število različnih
proizvajalcev,
3 števni mehanizem – prikaz m3 na številčnici,
4. dobavni rok,
5. garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 36 naba/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 2. 2005, dvig je
možen od 13. 12. 2004.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 2. 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 30. 4. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastila podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 2. 2005 ob
8. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana
Ob-34073/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Hydrovod d.o.o., kontaktna oseba: Helena
Knavs, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
Slovenija,
tel.
01/893-81-70,
faks
01/893-81-84, elektronska pošta: hydrovod@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2004-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodovodnega materiala.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naročnikovo skladišče
na naslovu Ljubljanska c. 38, Kočevje ali
dogovorjeno gradbišče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: A)
2) Kratek opis: cevi in fazoni ductil.
3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 7. 3. 2005.
Sklop št.: B)
2) Kratek opis: cevi PE.
3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 7. 3. 2005.
Sklop št.: C)
2) Kratek opis: ostali vodovodni material.
3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 7. 3. 2005.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vodovodni material za letne potrebe naročnika.

Št.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe
posla in garancijskih obveznosti v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 60 dni od dneva prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev akta o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. ustrezen status v smislu izpolnjevanja
pogojev iz 1. in 3. točke 42/1 člena ZJN-1 ter
1. in 2. točke 42/4 člena ZJN-1;
2. ﬁnačna sposobnost; neblokade TRR;
3. zadostne kadrovske, tehničnie in skladiščne kapacitete.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. redni izpisek iz sodnega registra oziroma za s.p. priglasitveni list,
2. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ter potrdilo
Ministrstva za pravosodje o neobstoju pravnomočne obsodbe zoper ponudnika zaradi
dejanja podkupovanja,
3. potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence (1. točka 42/4
člena ZJN-1),
4. potrdilo davčnega organa, da je
ponudnik poravnal davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo bank(e)
o neblokadah TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. izjave o referencah, potrjene s strani
kupcev, za dobave v letu 2002, 2003 in 2004
v višini 25 mio SIT;
2. izjava ponudnika, da razpolaga z
zadostnimi kadrovskimi, tehničnimi in skladiščnimi kapacitetami.
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: 13. 1. 2005, cena:
12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na trr št.
02320-0019840967 ali gotovinsko plačilo na
blagajni na sedežu naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 1. 2005, do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 4. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 1. 2005
ob 8. uri, Ljubljanska c. 38, Kočevje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Hydrovod d.o.o.

Storitve
Št. 29/5048/2004
Ob-33945/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Miran Železnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-27-02, faks
01/474-27-02,
elektronska
pošta:
miran.zeleznik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Dejana Kneževič, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-27-41,
faks 01/474-27-02, elektronska pošta:
Dejana.kneževic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža optične infrastrukture.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 1. kvartal 2005 in/ali konec
4. kvartal 2005 ali 1. kvartal 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne ponudbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti
60 dni od datuma določenega za dostavo
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj
30 dni od dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo po opravljeni storitvi.
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 izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti:
Najmanj ena pozitivna potrjena referenca
ponudnika (dejanskega izvajalca del) za
montažo identične opreme v objektih elektrogospodarskega prenosnega omrežja za
zadnjih 5 let.
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Ponudnik mora sprejeti pogoj, da je rok
izvedbe določen samo okvirno (4. kvartal
2005 ali 1. kvartal 2006), dokončno bo določen v septembru 2005.
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:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. skupna ponudbena cena (95%),
2. plačilni rok (5%).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na UPO
št. 2.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 1. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-33665/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Branka Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks
01/423-22-05,
elektronska
pošta:
branka.raposa@ijs.si, internetni naslov:
http:www.ija.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/04.
II.5) Kratek opis: nabava pisarniškega
pohištva za potrebe Instituta »Jožef Stefan«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT na leto.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/04: Atlas oprema d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Parkelj, inž.,
Samova 12a, 1116 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-40-37, faks 01/431-52-73, elektronska pošta: atlas-oprema@atlas-oprema.si;
Avtoimpex podjetje za zunanjo trgovino
d.o.o., kontaktna oseba: Katja Domadenik,
Celovška 252, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-39-90, faks 01/586-39-81, elektronska pošta: katja.domadenik@avtoimpex.si;
Ergoles d.o.o., kontaktna oseba: Nataša
Horvat, Tbilisijska 57, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/423-23-21, faks 01/423-55-70,
elektronska pošta: natasa.horvat@ergoles.si;
HI-PO d.o.o., kontaktna oseba: Leon Zupančič, Brezje pri Grosupljem 21, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-54-90, faks
01/786-21-00, elektronska pošta: hipo@siol.net; Lesnina inženiring d.d., kontaktna oseba: Bine Kladnik, univ. dipl. inž.
les., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/472-06-43, faks 01/436-21-91, elektronska pošta: bine.kladnik@lesnina-inzeniring.si; Lesnina MG oprema, d.d., kontaktna
oseba: Jože Breznik, inž., Parmova 53,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/436-22-67,
faks 01/436-34-41, elektronska pošta:
joze.breznik@lesnina-mg.si; MZG, d.o.o.,
kontaktna oseba: Doroteja Vodičar, Ob Grosupeljščici 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/518-57-50, faks 01/507-40-79, elektronska pošta: mzg.grosuplje@siol.net; Svea
inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Erik
Felkl, Cesta 20. julija 23, 1410 Zagorje, Slovenija, tel. 03/565-53-65, faks 03/565-52-13,
elektronska
pošta:
erik.felkl@svea.si;
Tovarna pohištva Trbovlje d.d., kontaktna
oseba: Simona Čop, Savinjska cesta 31,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/565-36-50,
faks 03/562-75-68, elektronska pošta:
simona.cop@tp-t.si.
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: 5/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22664/04 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: 1. 12. 2004.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 17122-05-403-34/2004/10 Ob-33666/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54, faks

+386/1/472-57-91,
elektronska
pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-34/2004.
II.5) Kratek opis: dobava merilnikov
hitrosti in opreme za uporabo, ki obsega
tri sklope, in sicer:
– sklop 1 – laserski merilnik hitrosti,
– sklop 2 – dopplerski merilnik hitrosti,
– sklop 3 – omara za uporabo sistema v
stacionarnem ohišju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na: ceno in
garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-34/2004 (sklop 1):
3 TECH d.o.o., kontaktna oseba: Žarko
Lenardič, Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana –
Črnuče, Slovenija, tel. +386/1/540-81-89,
faks +386/1/540-81-89, elektronska pošta:
zlenardic@3tech.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,002.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-34/2004 (sklop 2):
Digitech d.o.o., kontaktna oseba: Dušan
Čergič, Obirska ul. 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
+386/1/511-30-44,
faks
+386/1/511-30-45,
elektronska
pošta:
dcergic@digitech.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 37,758.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-34/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 44-47 z dne
30. 4. 2004, Ob-11092/04 in Uradni list RS,
št. 54-55 z dne 21. 5. 2004, Ob-12904/04.
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: 1. 12. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 14771/04
Ob-33677/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba:
Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31,
internetni
naslov:
www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 9/2004-B.
II.5) Kratek opis: dobava tovornih
vozil.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. rok plačila,
3. rok dobave,
4. kakovost ISO.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9/2004-B: TT Trgotehna
d.o.o., kontaktna oseba: Iztok Grandič, Sermin 7a, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-64-00, faks 05/639-5413.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba sklop 1:
17,990.000-TT SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
AC Intercar d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Golja, Baragova 5, 1113 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-30-00, faks 01/588-35-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 12,427.200 SIT za sklop 2,
11,040.000 SIT za sklop 3.
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; Ob-18675/04, 9. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2004.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.,
Nova Gorica
Ob-33715/04
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
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 020/B/04-JR.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
in drugega potrošnega materiala:
– sklop 1: pisarniški material in drugo
potrošno blago,
– sklop 2: papir, papir za tiskalnike in
fotokopirne stroje,
– sklop 3: kartuše, tonerji, trakovi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.90,
2. rok dobave blaga – ponder 0.037,
3. sposobnost ponudnika – ponder
0.02,
4. rok plačila – ponder 0.055.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 020/B/04-JR, sklop 1 –
pisarniški material in drugo potrošno blago:
Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska
cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,071.238,48 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. 020/B/04-JR, sklop 2
– papir, papir za tiskalnike in fotokopirne
stroje: Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,956.122,89 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. 020/B/04-JR, sklop 3 –
kartuše, tonerji, trakovi: Mladinska knjiga
Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,972.422,78 SIT;
najnižja ponudba 17,972.422,78 SIT, najvišja ponudba 21,320.823 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: 020/B/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22988/04 z dne 3. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-33716/04
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
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks: 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 013/B/04-JR.
II.5) Kratek opis: dobava elektronskih
tablic za sistem cestninjenja ABC.
Elektronska tablica za sistem ABC –
20.000 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 195,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.90,
2. sposobnost ponudnika – ponder
0.02,
3. rok plačila – ponder 0.08.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 013/B/04-JR: Trafﬁc
Design d.o.o., Kamniška 50, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 189,200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 013/B/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22001/04 z dne 20. 8. 2004,
2004/S 159 – 138071 z dne 17. 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: 2. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-33717/04
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
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks: 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 004/B/04-JRII.
5) Kratek opis: dobava materialov za
obnovo talnih označb:
– sklop 1:
– bela barva, 168.000 kg,
– razredčilo 31.945 kg,
– steklene kroglice 55.400 kg,
– druge barve 80 kg,
– sklop 2:
– odsevni trak beli – š = 15 cm, 100 m,
– odsevni trak beli – š = 20 cm,
2.000 m,
– odsevni trak rumeni – š = 15 cm,
5.000 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 004/B/04-JR - sklop 1:
Helios, TBLUS Količevo, d.o.o., Količevo 65,
1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59,440.475 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. 004/B/04-JR - sklop 2:
Helios, TBLUS Količevo, d.o.o., Količevo 65,
1230 Domžale, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,973.000 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: 004/B/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-1710 /04 z dne 28. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-33757/04
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
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 017/B/04-JR.
II.5) Kratek opis: vertikalna signalizacija:
– sklop 1: vertikalna signalizacija,
– sklop 2: cestno/prometna oprema,
– sklop 3: zimska signalizacija,
– sklop 4: posebna signalizacija za III
vetrno cono.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 104,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.90,
2. rok dobave blaga – ponder 0.037,
3. sposobnost ponudnika – ponder
0.02,
4. rok plačila – ponder 0.055.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 017/B/04-JR, sklop 1 –
vertikalna signalizacija: Electrum Radenci
d.o.o., Prešernova ulica 10, 9252 Radenci,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,720.756,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 017/B/04-JR, sklop 2 –
cestno/prometna oprema: Meblo a+a Nova
Gorica, d.o.o., Industrijska cesta 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,334.093,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 017/B/04-JR, sklop 3 –
zimska signalizacija: Meblo a+a Nova
Gorica, d.o.o., Industrijska cesta 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 564.480 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 017/B/04-JR, sklop 4 –
posebna signalizacija za III vetrno cono: MIT
Grnjak d.o.o., Legen 193, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 850.640 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: 017/B/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20759/04 z dne 30. 7. 2004;
2004/S145 – 124918 z dne 28. 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: 2. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-33916/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nogometna zveza Slovenije, kontaktna
oseba: Matjaž Jakopič, Čerinova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-04-23, elektronska pošta: matjaz.jakopic@nzs.si.
II.5) Kratek opis: dobava in polaganje
umetne trave 3. oziroma zadnje generacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 500,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– priporočila in mnenje UEFE,
– reference,
– garancijski čas,
– dodatne ugodnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 70G1920N: Flooring
d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Junkar, Celovška 317, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/500-53-30, faks 01/500-53-60, elektronska pošta: milos.junkar@ﬂooring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,694.993,40 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.

Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 70G1920N.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 57 z dne 28. 5. 2004,
Ob-14524/04.
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: 1. 12. 2004.
Nogometna zveza Slovenije
Ob-33927/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Limbek, Kolodvorska ulica 11,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386/01/291-42-42, faks +386/01/291-48-22,
elektronska pošta: Janez.limbek@tirnet.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka javnega
naročila 13/2004-Infra.
II.5) Kratek opis: nabava dvopotnega
vozila s priključki – UNIMOG za vzdrževanje površin ob železniških progah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13/2004-Infra: AC – Intercar, d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51,287.711 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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
zjn-portal: 1270
Ob-34325/04
Ali je to 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, kontaktna oseba: Miloš Lozič, Sedejeva ulica 9,
5000 Nova Gorica, tel. 05/30-23-249, faks
05/33-31-163.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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., kontaktna oseba: Aleš Golja, Baragova 5, 1000 Ljubljana, tel. 05/66-31-203.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 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.
Javni zavod za gasilsko in reševalno
dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Gradnje
Ob-33668/04
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: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-056/2004-E-POG/G.
II.5) Kratek opis: zamenjava dveh hladilnih strojev s pripadajočimi instalacijami.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT (z DDV).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-

Št.

tev: javno naročilo št. RTV-056/2004-EPOG/G: EVACO d.o.o., kontaktna oseba:
Bojan Mohorko, Židovska 14, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/330-15-10, faks
02/330-15-17,
elektronska
pošta:
Bojan.mohorko@evaco.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 95,021.029,20 SIT (z
DDV); najnižja ponudba 95,021.029,20 SIT,
najvišja ponudba 86,005.300 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: RTV-056/2004-EPOG/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 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: 30. 11. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 14770/04
Ob-33675/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba:
Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31,
internetni
naslov:
www.elektro-primorska.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: 8/2004-G.
II.5) Kratek opis: izgradnja RTP Plave
– stavba 20 kV stikališča in zunanja ureditev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. rok izgradnje,
3. rok plačila,
4. reference,
5. plačilo kompenzacija,
6. garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8/2004-G: Marc gradbeno
podjetje d.o.o. iz Ajdovščine, kontaktna
oseba: Andrej Marc, Lavričeva 48, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-43-50,
faks 05/364-43-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
256,892.311,20 SIT, najvišja ponudba
264,800.228,64 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-177783/04, 2. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2004.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
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Št. 14764/04
Ob-33676/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba:
Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31,
internetni
naslov:
www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja Upravne
stavbe Tolmin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. rok izgradnje,
3. rok plačila,
4. reference,
5. plačilo kompenzacija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7/2004-G: Primorje d.d. iz
Ajdovščine, kontaktna oseba: Srečko Knez,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-00-00, faks 05/331-16-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
234,234.667,80 SIT, najvišja ponudba
270,190.974,46 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-15912/04, 11. 6. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2004.
Elektro Primorska, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-33939/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska cesta
55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/durs.
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: JN 22/2004 – LAN DU
Novo mesto.
II.5) Kratek opis: prenova šibko in jakotočnega razvoda na Davčnem uradu
Novo mesto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 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 22/2004 – LAN
Novo mesto: Nemocom Novo mesto d.o.o.,
Resslova ulica 7, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,002.498,40 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 108-109 z dne 8. 10.
2004, Ob-26873/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 110-1/04-Mrjana Logar
Ob-34059/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00359.
II.5) Kratek opis: bencinski servis
Cikava na AC Šmarje Sap – Višnja Gora.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 600,000.000 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: J.V. Kraški zidar d.d. + Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Kolodvorska ulica 1, 6210
Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 655,067.372,09 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 88-90 z dne 13. 8.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Direkcija za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-34074/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-28, faks +386/1/478-18-78,
internetni naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.0.0-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 77/04 VV; številka zadeve 351-05-65/2004.
II.5) Kratek opis: več, manj in nepredvidena dela pri izvedbi GOI del ﬁnalizacije vzhodnega trakta na Roški cesti v
Ljubljani.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,393.143,15 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v
direktivah;
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN: 54/04 VV; številka
zadeve 266-81/2004: Lesnina inženiring
d.d., kontaktna oseba: Nina Remiaš, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-06-47, faks 01/436-21-91, elektronska pošta: nina.remias@lesnina-inzenering.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,978.254,95 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 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: 2. 12. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Št. 032-37/04
Ob-34075/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Tišina, kontaktna oseba: Mateja
Krizmanič Telkeš, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija,
tel.
+386/2/539-17-18,
faks
+386/2/539-17-11, elektronska pošta: prostor@tisina.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 0106.01.01.0001.
II.5) Kratek opis: predmet projekta
Čistilna naprava Petanjci je izgradnja
biološke čistilne naprave kapacitete 1800
PE z aerobno stabilizacijo blata.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 730.779,17 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 0106.01.01.0001.-1:
Pomgrad d.d., kontaktna oseba: Tadej
Ružič, Bakovska 31, 9000 Murska Sobota,

Slovenija, tel. +386/2/534-18-13, faks
+386/2/534-18-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 804.800 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:
24. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-26267/04 z dne 1. 10. 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 – Čistilna
naprava Petanjci.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Občina Tišina
Št. 032-37/04
Ob-34076/04
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Municipality of Tišina,
For the attention of: Mateja Krizmanič Telkeš, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, Tel.
+386/2/539-17-18, Fax +386/2/539-17-11,
Electronic mail: prostor@tisina.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 0106.01.01.0001.
II.5) Short description: The project
Wastewater Treatment Plant Petanjci consists of construction of biological wastewater
treatment plant for 1800 PE with an aerobe
sludge stabilisation.
II.6) Estimated total value: 730.779,17
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 0106.01.01.0001.-1: Pomgrad
d.d., For the attention of Tadej Ružič, Bakovska 31, 9000 Murska Sobota, Slovenija, Tel.
+386/2/534-18-13, Fax +386/2/534-18-25.
V.1.2) Information on value of contract or
on lowest and highest tenders taken into
consideration: price 804.800 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory
notice: no.
VI.3) Date of contract award: 24. 11.
2004.
VI.4) Number of tenders received: 5.
VI.5) Was this contract subject to a
Notice in the Ofﬁcial Journal: yes;
Ob-26268/04 of 1. 10. 2004.
VI.6) Does this contract relate to a project/programme ﬁnanced by EU Funds: yes;
Programme PHARE: Strengthening Slovenia at local level – Wastewater Treatment
Plant Petanjci.
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VI.8) Date of dispatch of this notice:
3. 12. 2004.
Municipality of Tišina
Ob-34084/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, kontaktna
oseba: Oton Mozetič, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-11, faks 05/302-12-71, elektronska pošta: oton.mozetic@nova-gorica.si,
internetni naslov: www.nova-gorica.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja čistilne
naprave Prvačina, velikost 3000 PE,
upravljanje čistilne naprave v času
poskusnega obratovanja ter šolanje
bodočega upravljalca čistilne naprave v
času poskusnega obratovanja za I. in II.
sklop.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 240,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti, s pogajanji,
s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
ceno in kvaliteto tehnologije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. GR 4/2004-3: Primorje d.d.
Ajdovščina, kontaktna oseba: Stane Trebižan, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina,
Slovenija,
tel.
05/369-04-38,
faks
05/369-03-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za I. sklop: cena
113,127.498,07 SIT; najnižja ponudba
113,127.498,07 SIT, najvišja ponudba
122,298.989,64 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. GR 4/2004-3: Primorje d.d.
Ajdovščina, Stane Trebižan, Vipavska cesta
3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/369-04-38, faks 05/369-03-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za II. sklop: cena
140,000.000
SIT;
najnižja
ponudba
119,749.111,28 SIT, najvišja ponudba
156,498.059,71 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:
I. sklop: 16. 9. 2004,
II. sklop: 22. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
I. sklop: 2,
II. sklop: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21932/04 z dne 20. 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: 6. 12. 2004.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 1187/04
Ob-34103/04
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

Št.

oseba: Matej Šnuderl, Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-13-551,
faks 02/33-27-661, elektronska pošta:
matej.snuderl@snaga-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 33/04.
II.5) Kratek opis: gradnja 1. faze
zbirnega centra Hoče – Slivnica: gradbeno obrtniška dela, strojne in elektro
instalacije, ureditev okolja, vodovod in
kanalizacija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 33/04: Cestno podjetje Maribor d.d., kontaktna oseba: Ana
Trunkl, univ. dipl. inž. grad., Iztokova ulica
30,
2000
Maribor,
Slovenija,
tel.
02/429-35-00, faks 02/420-30-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 35,138.046,27 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: JN 33/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 98-99, z dne 10. 9.
2004, stran 6104, Ob-23914/04.
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: 6. 12. 2004.
Snaga, javno podjetje d.o.o., Maribor
Št. 1188/04
Ob-34104/04
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: Matej Šnuderl, Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-13-551,
faks 02/33-27-661, elektronska pošta:
matej.snuderl@snaga-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 32/04.
II.5) Kratek opis: gradnja zbirnega centra Rače – Fram: gradbeno obrtniška
dela, strojne in elektro instalacije, ureditev okolja, vodovod in kanalizacija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto-
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ritev: javno naročilo št. 32/04: Cestno podjetje Maribor d.d., kontaktna oseba: Ana
Trunkl, univ. dipl. inž. grad., Iztokova ulica
30,
2000
Maribor,
Slovenija,
tel.
02/429-35-00, faks 02/420-30-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 24,934.650,28 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: JN 32/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 98-99, z dne 10. 9.
2004, stran 6103, Ob-23913/04.
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: 6. 12. 2004.
Snaga, javno podjetje d.o.o., Maribor
Št. 1189/04
Ob-34105/04
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: Matej Šnuderl, Nasipna ulica 64,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-13-551,
faks 02/33-27-661, elektronska pošta:
matej.snuderl@snaga-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 35/04.
II.5) Kratek opis: gradnja 1. faze
zbirnega centra Starše: gradbeno
obrtniška dela, strojne in elektro instalacije, ureditev okolja, vodovod in kanalizacija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 35/04: Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., kontaktna
oseba: Marija Korez, dipl. inž. gradb.,
Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/787-50-00, faks 02/787-50-13,
elektronska pošta: mail@vgp-drava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 34,674.835 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: JN 35/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 10. 2004.
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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,
stran 6504, Ob-25276/04.
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: 6. 12. 2004.
Snaga, javno podjetje d.o.o., Maribor

Storitve
Št. 2130/11/04
Ob-33672/04
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna oseba: mag.
Anton Medved, direktor, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386(0)2/234-14-10,
faks +386(0)2/234-14-52, elektronska pošta:
azp-info@gov.si,
internetni
naslov:
www.gov.si/azp.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.3.1)
Enotni
besednjak
javnih
naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 74.23.10.00-7, dodatni predmeti:
74.23.11.23-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC-referenčna številka
867.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: storitve svetovanja in nadzora nad izvedbo projekta Modernizacija SV
naprav na progi Divača – Koper.
II.5) Kratek opis: namen pogodbe je bil
zagotovitev storitev svetovanja in
inženirja, ki bo nastopal v imenu podpisnika pogodbe med izvedbo »Pogodbenih
del« v sklopu projekta »Modernizacija SV
naprav na progi Divača – Koper«. Ta konzultant/inženir bo pomagal pri implementaciji projekta in izvedbi »Pogodbenih del« in
nasploh opravljal storitve, ki se zahtevajo od
inženirja, po FIDIC Pogodbeni pogoji za
gradnjo obratov, Prva izdaja 1999.
Glavni cilj pomoči konzultanta/inženirja
bo zagotovitev kvalitetne (uspešne) implementacije ISPA projekta znotraj predpisanih
časovnih in ﬁnančnih okvirjev, in predaja
znanja in izkušenj Pogodbeni stranki za
potrebe uresničite podobnih projektov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 746.000 EUR.
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. 2001-PT-2-02: Holding Slovenske
železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Mr. Marko
Brezigar, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
+386/1/291-42-03,
faks
+386/1/291-48-22, elektronska pošta: marko.
brezigar@tirnet.net,
internetni
naslov:
www.slo-zeleznice.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 734,945.00 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2004/S 85-071860, z dne 30. 4.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; ISPA, 2001/SI/16/P/PT/002.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 29. 10. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 2130/11/04
Ob-33673/04
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Public agency for rail
transport in Republic of Slovenia, For the
attention of: Anton Medved, M.Sc, director,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenia, Tel.
+386(0)2/234-14-10,
fax:
+386(0)2/234-14-52, lectronic mail: azpinfo@gov.si,
Internet
address:
www.gov.si/azp.
I.2) Type of contracting authority: Body
governed by public law.
II.1) Type of contract: Services.
Service category: 12.
II.3.1) Common Procurement Vocabulary
(CPV): Main vocabulary, Main object:
74.23.10.00-7,
Additional
objects:
74.23.11.23-5.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): CPC-Reference N°
867.
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: consulting services
and supervision of the Implementation of
the project modernisation of signalling
and safety Devices on the railway line
Divača–Koper.
II.5) Short description: the purpose of the
services referred to under the present Terms
of Reference was to provide consulting services and an Engineer who will act on behalf
of the Contracting Authority during the implementation of “Works Contract” related to the
project “Modernisation of signalling and
safety devices on the railway line Divača –
Koper«. The Consultant-cum-Engineer is to
assist with the implementation of the project
and supervise the “Works Contract”, and in
general perform the services requested as
the Engineer, as speciﬁed in the FIDIC Conditions of Contract for Plant and DesignBuild, First Edition 1999.
The overall objective of the assistance
provided by the Consultant-cum-Engineer is
to ensure quality (successful) implementation of the ISPA project within the given time
period and budget allocation, and hand over
the knowledge to the Contracting Authority
for the implementation of similar projects.
II.6) Estimated total value (excluding
VAT): 746.000 EUR.
IV.1) Type of procedure: Restricted.
IV.2) Award criteria: Lowest price.
V.1.1) Name and address of successful
supplier, contractor or service provider: Contract No 2001- PT -2-02: Holding Slovenske
železnice, Ltd., For the attention of: Mr.
Marko Brezigar, Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana, Slovenia, Tel. +386/1/291-42-03,
Fax: +386/1/291-48-22, Electronic mail:
marko.brezigar@tirnet.net, Internet address:
www.slo-zeleznice.si.

V.1.2) Information on value of contract or
on lowest and highest tenders taken into
consideration (excluding VAT): Price
734,945.00 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: yes.
If yes, state value or proportion of the
contract likely to be subcontracted to third
parties: Not Known.
VI.1) Is this notice a non-mandatory
notice: no.
VI.3) Date of contract award: 16. 9.
2004.
VI.4) Number of tenders received: 2.
VI.5) Was this contract subject to a
Notice in the Ofﬁcial Journal: yes; 2004/S
85-071860 of 30. 4. 2004.
VI.6) Does this contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU Funds:
yes, ISPA, 2001/SI/16/P/PT/002.
VI.7) Other information: N/A.
VI.8) Date of dispatch of this notice:
29. 10. 2004.
Public agency for rail transport in
Republic of Slovenia
Ob-33674/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Vavtar, Savska
cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/729-54-40, faks 01/729-54-50.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nabava in dobava materiala za tesnjenje zaključnih plasti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– rok dobave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 07/04: Tradimex d.o.o.,
kontaktna oseba: Gorgi Trajanov, Dimičeva
16, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,426.800 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 07/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2004.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Ob-33718/04
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
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27 – druge storitve.
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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: 005/S/04-JR.
II.5) Kratek opis: tehtanje vozil v prostem pretoku na avtocestah in hitrih
cestah v Republiki Sloveniji v letu 2004.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 005/S/04-JR: Cestel d.o.o.,
Puhova ulica 2, 1113 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,874.364 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: 005/S/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-1714/04 z dne 28. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-33938/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska cesta
55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43 ali
01/478-29-32,
elektronska
pošta:
igor.straus@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.gov.si/durs/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: Priloga IA, zavarovalniške storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 21/2004 – zavarovanje
vozil.
II.5) Kratek opis: zavarovanje vozil
Davčne uprave Republike Slovenije za
leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 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 21/2004 – zavarovanje
vozil: Slovenica zavarovalniška hiša d.d.,
Celovška cesta 206, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,846.414 SIT z
DPZP.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Št.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 108-109 z dne 8. 10.
2004, Ob-26653/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-33940/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Igor Štraus, Šmartinska cesta
55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-23, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Igor.straus@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/durs.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: Priloga IA, 15 – tiskarske storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 23/2004 – CTO.
načrtovanje,
II.5)
Kratek
opis:
oblikovanje, izdelava, tiskanje, lasersko
izpisovanje in konfekcioniranje/kuvertiranje in distribucija obrazcev DURS za
leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa: javno
naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave, skladno z 2.
točko 97. člena Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1A). Gre za ponovitev istovrstnih storitev, ki jih bo izvajal isti izvajalec, ki mu je
naročnik osnovno naročilo oddal po odprtem
postopku. Naročnik je to možnost objavil v
objavi razpisa JN 12/2003 – CTO v Ur. l. RS,
št. 92 z dne 26. 9. 2003, Ob-102484. Od
podpisa prve pogodbe niso minila tri leta.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: glede na pogoj
razpisne dokumentacije prvotnega javnega
razpisa
po
odprtem
postopku
št.
060-23/2003-01-724, da bo naročnik, kolikor
se bo odločil za ponovno sklenitev pogodbe,
po postopku s pogajanji, izvajalcu priznal
povečanje cene do največ 80% povečanja
rasti cen življenjskih potrebščin na letni
ravni, skladno s podatkom »Indeks cen
življenjskih potrebščin«, na letni ravni,
Statističnega urada Republike Slovenije, se
je lahko cena zvišala za največ 2,64% glede
na osnovno pogodbeno vrednost. Letni
indeks cen življenjskih potrebščin v oktobru
2004 je 103,3, inﬂacija v zadnjih 12 mesecih
je bila torej 3,3%, 80% od tega je 2,64%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 23/2004 – CTO:
KRO d.o.o., Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 37,634.208,33 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:
16. 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: 3. 12. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 110-1/04
Ob-34060/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 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: 2004/00362.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pridobivanja objektov in zagotovitve
nadomestne gradnje stanovanjskih,
poslovnih in drugih prostorov rušencem
zaradi gradnje AC na odseku Lendava–
Pince z odcepom ceste na Dolgo vas.
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: ZPKSU d.o.o., Taborska 3, 1290 Grosuplje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 5,625.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 88-90 z dne 13. 8.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-34061/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
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: 2004/00368.
II.5) Kratek opis: navezava Luke Koper
na AC omrežje – pridobivanje zemljišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 6,204.000 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: GOB d.o.o., Pot na Polane 3, 1351
Brezovica pri Ljubljani.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,163.000 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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 88-90 z dne 13. 8.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-34284/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Servis skupnih služb vlade, kontaktna
oseba: Breda Kosec, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-18-21,
faks 01/478-18-78, elektronska pošta:
breda.kosec@gov.si.
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:
74.14.21.10-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil
naročnik:
številka
zadeve:
351-05-53/2004, št. JN: 63/04 VV-PON.
II.5) Kratek opis: izvedba dodatnih del
pri izvajanju storitev gradbenega nadzora pri obnovi objekta na Gregorčičevi
25 v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični;
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(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah;
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v
direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 63/04 VV PON: Lokainvest
d.o.o., kontaktna oseba: Breda Kosec,
Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 01/478-18-21, faks 01/478-18-78,
elektronska pošta: breda.kosec@gov.si
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,435.336,60 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: zaporedna št.
351-05-53/2004, št. JN: 63/04 VV PON.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
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: 6. 12. 2004.
RS, Servis skupnih služb vlade

Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-81-63, faks 01/306-82-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 12,382.400 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. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2004.
RS, Servis skupnih služb vlade

Ob-34285/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Servis skupnih služb vlade, kontaktna
oseba: Breda Kosec, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-18-21,
faks 01/478-18-78, elektronska pošta:
Breda.kosec@gov.si.
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:
74.14.21.10-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 12.
II.5) Kratek opis: izvedba dodatnih storitev pri izvajanju inženiringa – gradbenega nadzora pri gradnji objekta na MMP
Jelšane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,035.600 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitve 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;
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v
direktivah;
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. zadeve 266-108/2004, JN
71/04 VV: DDC, svetovanje inženiring d.o.o.,

Št. 102/5093/2004
Ob-33946/04
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:
Marko
Hrast,
Hajdrihova
ulica
2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-56,
faks 01/474-24-42, elektronska pošta:
marko.hrast@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. 108.
II.5) Kratek opis: dobava VN opreme za
objekte: RTP Maribor, RTP Podlog, RTP
Beričevo, RTP Cerkno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 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. 108: Elektrotehna Elex
International trade d.o.o., kontaktna oseba:
Anton Štampﬂ, Dunajska 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/234-47-00; ABB d.o.o.,
kontaktna oseba: Viktor Hribar, Toplarniška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-546.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 305,143.200 SIT,
24,950.000 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. 108.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 305,143.200 SIT,
24,950.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve izvor iz EGS: izvor ni iz EGS.

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
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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:
17. 11. 2004, 23. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; S 102/3047/2004 z dne 23. 7. 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: 3. 12. 2004.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Ob-34058/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna
oseba: Milan Nežmah in Damjan Stevanovič, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel.
02/220-01-27/124,
faks
02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov:
www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: izvajanje strokovnega
nadzora nad gradbenimi deli.
II.6) Ocenjena
skupna
vrednost:
12,000.000 SIT (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. _02-DS/H-501/04: izvajanje strokovnega nadzora nad gradbenimi
deli: Štajerski Inženiring d.o.o., kontaktna
oseba: Klevže Mojca, Hočka 31h, 2311
Hoče, Slovenija, tel. 02/616-11-80, faks
02/330-00-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 6,300.000 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.
02DS/H-501/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
6,300.000 SIT (brez DDV).
Valuta 90 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:
30. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2004.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Št.

Storitve
Št. 023094
Ob-34065/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Franc Vizjak,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-33, faks
+386/(0)1/580-83-02, elektronska pošta:
fvizjak@vo-ka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 23.
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: JN 26 ﬁtv/04.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev ﬁt,
protipožarnega in ﬁzičnega varovanja
objektov ter prevoz denarja v upravljanju
Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 210,000.000 SIT za obdobje treh let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupna mesečna cena,
– cene obnov,
– reference,
– število varnostnikov,
– število tehnikov,

Javna naročila
male vrednosti
Št. 148/2004
Ob-33876/04
Na podlagi 124. člena Zakona o javnih
naročilih in Pravilnika o oddaji javnih naročil
male vrednosti na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, vabi Urad za
makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana, k oddaji ponudb
za
vzpostavitev centralne baze podatkov
na Uradu za makroekonomske analize
in razvoj, Gregorčičeva 27, 1000
Ljubljana
1. Predmet oddaje naročila: predmet
oddaje naročila je vzpostavitev centralne
baze podatkov Urada za makroekonomske
analize in razvoj (v nadaljevanju: Urad),
Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana.
Ponudba za izvedbo obsega:
– zahteve navedene v Vzpostavitvenem
dokumentu projekta (VDP) – Centralna baza
podatkov UMAR, različica 1.1. (brez točke
1.4.2),
– zahteve navedene v razpisni dokumentaciji 023-103/04-1 pod točko 2.4.1. in
2.4.2.
2. Sestava ponudbe
Ponudba mora biti sestavljena tako, da
so razvidni naslednji stroškovni sklopi:
– stroški dela,
– materialni stroški (stroški programske
opreme, licenc),
– ostali stroški,
– stroški pogarancijskega vzdrževanja
(cena/uro).
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– garancijski roki,
– ﬁnančna usposobljenost podjetja,
– število zaposlenih,
– število interventnih skupin,
– število delujočih v dežurnem centru,
– odzivni čas,
– plačilni rok,
– lastni radijski sistem.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 26 ﬁtv/04: Sintal d.d.,
kontaktna oseba: Bogomir Opeka, Litostrojska 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-01-00, faks 01/513-01-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cene po ponudbenem
ceniku.
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: JN 26 ﬁtv/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-14284/04 z dne 28. 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: 3. 12. 2004.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Pri ponudbi mora biti navedeno in priloženo:
– ime in priimek vodje projekta ponudnika in kje je zaposlen;
– izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji
(Razpisna dokumentacija 023-103/04-1,
razpisni obrazec št. 1);
– podatke o ponudniku (razpisni obrazec
št. 2);
– ponudbo (razpisni obrazec št. 3);
– predračun stroškov projekta (razpisni
obrazec št. 4);
– potrjen vzorec pogodbe, z morebitnimi
dopolnili (razpisni obrazec št. 5);
– obrazec za oddajo vloge (razpisni
obrazec št. 6) – nalepi se na zadnji strani
ovitka vloge.
3. Časovni in ﬁnančni okvir
Izvedba naročila (v celoti, kot sledi iz projektne dokumentacije) naj bi se izvajala
predvidoma od 1. marca 2005 naprej in bila
zaključena predvidoma najkasneje do 30. 6.
2005. Ob zamudi si naročnik pridrži pravico
obračunavanja zamudnih penalov v višini
4‰ dnevno, pri čemer le-ti ne morejo preseči 5% skupne pogodbene vrednosti.
Orientacijska vrednost naročila je
3,000.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se bo izvršilo izvajalcu s transakcijskega
računa
naročnika
št.
01100-6300109972, po podpisu primopredajnega zapisnika s strani naročnika, ki bo
podlaga za izplačilo, v roku 30 dni od
izvedbe oziroma zaključka posameznega
dela posla, največ v dveh delih in v skladu z
določili, navedenimi v pogodbi.
4. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve ter opremljenost ponudb
Ponudbe morajo prispeti na Urad za
makroekonomske analize in razvoj, Gregor-
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čičeva 27, 1000 Ljubljana, najkasneje do
vključno 7. januarja 2005.
Ponudba mora biti poslana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – ponudba
za vzpostavitev CBP« in
– ime oziroma naziv in naslov ponudnika.
Ponudba mora obvezno vsebovati:
– podatke o ponudniku – (ime oziroma
naziv in naslov),
– navedbo cen po posameznih stroškovnih sklopih, kot je navedeno zgoraj (glej
»Sestava ponudbe«),
– navedbo pričetka del (če je drugačna
kot navedeno v 3. točki),
– navedbo zaključka del (če je drugačna
kot navedeno v 3. točki),
– navedbo garancijskega roka za izvedena dela (če je daljši kot eno leto),
– reference za delo izvajalca,
– reference uporabljene programske
opreme.
V primeru, da namerava ponudnik najeti
podizvajalce za izvedbo del, mora navesti
katere in koliko.
Če ponudnik ne bo posredoval obveznih
podatkov ponudbe, ali bo zamudil rok predložitve ponudb, se lahko njegovo ponudbo
izloči iz ocenjevanja.
6. Merila za izbiro
Merila za izbiro ponudb bodo:
– cena ponudbe – od 0 do 40 točk,
– funkcionalnost tehnične rešitve – od 0
do 40 točk,
– dodatne ugodnosti – od 0 do 10 točk,
– pogarancijsko vzdrževanje (cena/uro)
– od 0 do 10 točk.
Vsak element bo komisija za izbiro ocenila z navedenimi točkami, glede na absolutno ugodnost (ugodnost podatka samega,
to je količine, ki jo ta podatek predstavlja),
upoštevajoč relativno ugodnost (ugodnost,
ki jo podatek v svoji količini predstavlja za
Urad).
7. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu zbiranja ponudb: ponudniki bodo
o izbiri obveščeni v roku 14 dni od sklenitve
pogodbe z izbranim izvajalcem.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani pridobijo dodatna pojasnila
Vse dodatne informacije v zvezi z zbiranjem ponudb dobijo ponudniki na Uradu za
makroekonomske analize in razvoj, Gregorčičeva 27, 1000 Ljubljana (Saša Dolenc,
01/478-10-45, it.umar@gov.si), vsak delavnik od 9. do 10. ure.
Na istem naslovu dobijo ponudniki tudi
izvod vzpostavitvenega dokumenta projekta
(VDP), z vzorcem pogodbe in razpisnimi
obrazci. VDP, ki obsega projekt vzpostavitve
CBP, se lahko dvigne osebno ali prevzame
po elektronski pošti.
Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj

Mednarodni razpisi
Ob-33896/04
Maksimizacija potencialov
človeških virov v obmejni regiji
2003/004-381-01
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve (Slovenija) zbira predloge za pove-
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čanje zaposljivosti v obmejni regiji in za
spodbujanje trajnostnega partnerstva na
trgu dela na območjih slovensko-madžarske meje, ki so upravičeni do ﬁnančne
pomoči Evropske skupnosti v okviru programa Phare, namenjenega čezmejnemu
sodelovanju. Navodila glede razpisa so prijavitelju na voljo na Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 28
(7. nadstropje), 1000 Ljubljana ter na
naslednji spletni strani: http://www.gov.
si/mddsz/zaposlovanje/PHARE_projekti.
htm. Rok za oddajo predlogov je 1. februar
2005 do 16. ure.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-33897/04
Maximisation of human resources
potentials in the border region
2003/004-381-01
The Ministry of Labour, Family and
Social Affairs (Slovenia) is seeking proposals for increasing employment in the border region and facilitating sustainable partnership in the labour market on both sides
of the border in the eligible Phare CBC
areas on the Slovene-Hungary border with
ﬁnancial assistance from the Phare CrossBorder Co-operation programme of the
European Communities. The full Guidelines
for Applicants are available for consultation
at the premises of The Ministry of Labour,
Family and Social Affairs, Kotnikova 28 (7th
ﬂoor), 1000 Ljubljana and on the following
internet site: http://www.gov.si/mddsz/zaposlovanje/PHARE_projekti.htm. The deadline for submission of proposals is February 1st, 2005 at 16.00.
Ministry of Labour,
Family and Social Affairs
Št. 3/460

Ob-33907/04

Javni razpis
za oddajo naročila dobave in montaže
opreme
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 20, 5000
Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, faks
05/339-63-15.
3. Vrsta in količina storitve: izdelava,
dobava, montaža in zagon generatorske in
turbinske opreme za črpalno elektrarno
Avče – LOT TG.
4. Kraj izvedbe del in dobave: bližnje
območje Kanalskega Vrha in Avč v Občini
Kanal ob Soči.
5. Rok izvedbe del: po terminskem planu
iz razpisne dokumentacije, okvirno od maja
2005 do konca leta 2008.
6. Dvig razpisne dokumentacije: na
sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15. Dvig je možen do 7. 1.
2005 ob delavnikih od 8. do 15. ure, razen
v času od 25. 12. 2004 do 2. 1. 2005.
7. Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
8. Dodatne informacije: Stojan Žerjal in
Franko Primc, tel. 05/339-63-64.
9. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: domači ponudniki vplačajo
znesek: 120.000 SIT na TRR 04750–
0000545385 pri Nova KBM d.d. Področje
Nova Gorica, s pripisom »razpis LOT TG«.

Tuji ponudniki vplačajo znesek 500 EUR na
račun Nova KBM d.d. Nova Gorica Branch
S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR IBAN
SI56 0475 0000 0545 385.
Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave.
10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 7. 3. 2005 do 12. ure po lokalnem času.
11. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 7. 3. 2005 ob 15. uri po lokalnem času
na sedežu družbe Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o. v Novi Gorici, Erjavčeva 20,
sejna soba.
13. Finančno zavarovanje za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza kriterijem iz razpisne dokumentacije.
16. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Ob-33908/04
Tender
for the placement of the equipment
supply & assembly order
1. Employer: Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o.
2. Employer's address: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, fax
05/339-63-15.
3. Nature and quantity of the service:
manufacturing, supply, erection and commisoning of the motor-generator and pump
turbine equipment for the Pumping Hydro
Power Plant Avče – LOT TG.
4. Site of the implementation and supply: the imminent area of Kanalski Vrh and
Avče in the community of Kanal ob Soči.
5. Time of completion: according to the
time schedule of the tender documentation,
approximately from May 2005 up to the end
of the year 2008.
6. How to obtain the tender document:
the Tender documentation has to be collected at the headquarters of the company –
secretary's ofﬁce, tel. +386/5/339-63-64,
fax +386/5/339-63-15, up to 7 Jan. 2005 on
weekdays between 8.00 and 15.00 h. The
ofﬁce is closed between 25th Dec. 2004 and
2nd Jan. 2005.
7. Conditions to collect the Tender documentation: preliminary phone call and by
the presentation of the Tender documentation receipt.
8. Contact persons: Mr. Stojan Žerjal and
Mr. Franko Primc, tel. +386/5/339-63-64.
9. Amount and method of payment of
the Tender documentation: national tenderers: 120.000 SIT, account No: 04750–
0000545385 at the Nova KBM d.d. Nova
Gorica Branch, P.S. »razpis LOT TG – Tender LOT TG«.
Foreign tenderers: 500 EUR on the
account at the Nova KBM d.d. Nova Gorica
Branch S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR,
IBAN SI56 0475 0000 0545 385.
The documentation costs do not include
the delivery costs.
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10. Date and hour of the tender presentation: the tender has to be presented on 7th
March 2005 at 12.00 h. CET (local time).
11. Address of the tender presentation:
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Secretary's Ofﬁce, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.
12. Date, time and site of the tender opening: on 7th March 2005 at 15.00 h. CET (local
time) at the headquarters of the company
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. in Nova
Gorica, Erjavčeva 20, conference room.
13. Tender guarantee: in the amount of
3% of the tender price.
14. The tenderer has to qualify for the
following conditions: according to the tender documentation.
15. Tender evaluation criterions: the
most economically advantageous tender in
terms of criteria as stated in tender documents.
16. Other requirements: according to
the tender documentation.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Št. 07/2004

Ob-33928/04

Obvestilo o podpisu pogodbe za
dobavo opreme
Naziv projekta: E-turistična destinacija
Lokacija: Maribor / Štajerska / Slovenija
1. Številka objave: čezmejna regija na
poti digitalizacije, 4908701.01.01.0009.
2. Datum objave razpisa za izbiro dobavitelja: 24. 9. 2004.
3. Število in nazivi sklopov:
– sklop 1: računalniška in druga
oprema,
– sklop 2: kamere,
– sklop 3: informacijski kioski,
– sklop 4: publikacije.
4. Pogodbeni znesek:
– sklop 1: računalniška in druga oprema
14.977,90 EUR,
– sklop 2: kamere 7.487,20 EUR,
– sklop 3: informacijski kioski 14.751
EUR,
– sklop 4: publikacije 5.986 EUR.
5. Datum podpisa pogodb:
– sklop 1: računalniška in druga oprema
25. 11. 2004,
– sklop 2: kamere 29. 11. 2004,
– sklop 3: informacijski kioski 29. 11.
2004,
– sklop 4: publikacije 26. 11. 2004.
6. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: računalniška in druga oprema
– 2 ponudbi,
– sklop 2: kamere – 2 ponudbi,
– sklop 3: informacijski kioski – 2
ponudbi,
– sklop 4: publikacije – 1 ponudba.
7. Naziv in naslov izbranega ponudnika:
– sklop 1: računalniška in druga oprema
– Coala d.o.o., Cesta v Rošpoh 22a, Kamnica,
– sklop 2: kamere – AV studio d.o.o.,
Levstikova 8, Velenje,
– sklop 3: informacijski kioski – AV studio d.o.o., Levstikova 8, Velenje,
– sklop 4: publikacije – Kraft&Werk
d.o.o., Linhartova 10, Maribor.
Zavod za turizem
Ob-33929/04
Supply Contract Award notice
Contract title: E-tourist destination
Location: Maribor / Styria / Slovenia

Št.

1. Publication reference: Cross Border
Region Goes Digital, 4908701.01.01.0009.
2. Publication date of the procurement
notice: 24. 9. 2004.
3. Lot number and lot title:
– Lot 1: Computer and other equipment,
– Lot 2: Cameras,
– Lot 3: Field info point,
– Lot 4: Publications.
4. Contract value:
– Lot 1: Computer and other equipment
14.977,90 EUR,
– Lot 2: Cameras 7.487,20 EUR,
– Lot 3: Field info point 14.751 EUR,
– Lot 4: Publications 5.986 EUR.
5. Date of award of the contract:
– Lot 1: Computer and other equipment
25. 11. 2004,
– Lot 2: Cameras 29. 11. 2004,
– Lot 3: Field info point 29. 11. 2004,
– Lot 4: Publications 26. 11. 2004.
6. Number of tenders received:
– Lot 1: Computer and other equipment
– 2 tenders,
– Lot 2: Cameras – 2 tenders,
– Lot 3: Field info point – 2 tenders,
– Lot 4: Publications – 1 tender.
7. Name and address of successful tenderer:
– Lot 1: Computer and other equipment
– Coala d.o.o., Cesta v Rošpoh 22a, Kamnica,
– Lot 2: Cameras – AV studio d.o.o.,
Levstikova 8, Velenje,
– Lot 3: Field info point – AV studio
d.o.o., Levstikova 8, Velenje,
– Lot 4: Publications – Kraft&Werk
d.o.o., Linhartova 10, Maribor.
Maribor Tourist Board

Javni razpisi
Št. 66-4593
Ob-33689/04
Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02) 5. člena Pravilnika za
vrednotenje in soﬁnanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v občini Ljutomer (Uradno glasilo
Občine Ljutomer, št. 8/04) ter Sklepa
župana številka 66-DH/04-4522 z dne
24. 11. 2004 Občina Ljutomer objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje letnih programov in
dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v Občini Ljutomer za leto 2005
1. Predmet razpisa so ﬁnančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
soﬁnanciranju letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer za leto 2005.
2. Na razpis se lahko prijavijo društva,
skupine ali posameznik, ki imajo sedež
oziroma stalno prebivališče na območju
Občine Ljutomer, so registrirani najmanj
eno leto, imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo po zakonu o
društvih, imajo zagotovljene prostorske in
kadrovske pogoje za izvajanje določene
ljubiteljske kulturne dejavnosti, je predloženi program namenjen čim večjemu številu uporabnikov, je izvedba programa pri-

132 / 10. 12. 2004 /

Stran

8437

merljiva s povprečno kakovostjo v
dejavnosti.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno
razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge. Obrazci razpisne dokumentacije se
lahko dvignejo v prostorih Občine Ljutomer,
Vrazova ulica 1, soba 111, od dneva objave
javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav vsak dan v času uradnih ur.
4. Občina bo soﬁnancirala naslednja
področja:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,
skupinah in posameznikih v ljubiteljski kulturi redne dejavnosti po merilih v višini
60%,
– prostočasne kulturne aktivnosti, kot so
sodelovanje na območnih, medobmočnih in
državnih srečanjih v višini 10%,
– izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v
višini 10%,
– delovanje v evropskem merilu v višini
5%,
– uspehi v regijskem, državnem in
evropskem merilu v višini 3%,
– realizacija letnih programov z upoštevanjem dejanskega delovanja v občini in
izven nje, organiziranje kvalitetnih samostojnih projektov v višini 5%,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine v višini 5%,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost v višini 2%.
Podrobneje so kriteriji in merila opredeljena v pravilniku.
5. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 28. januar 2005 na
naslovu Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer. Prijavitelji morajo prijavo
oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali jo
do tega dne oddati v vložišču Občine Ljutomer, soba številka 108, v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti z
oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za soﬁnanciranje letnih programov in dejavnosti na
področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer
za leto 2005«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave,
ki bodo pravilno označene in pravočasno
oddane. Nepravočasne in nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijaviteljem.
6. Okvirna višina razpisanih sredstev za
soﬁnanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer je 4,200.000 SIT. Dokončna višina
sredstev bo opredeljena s proračunom za
leto 2005.
7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po sprejemu
proračuna za leto 2005. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v
katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, tel. 02/584-90-57 pri Darji Hrga.
Občina Ljutomer
Št. 65-01/98-06
Ob-33696/04
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, objavlja na podlagi 10. člena
Zakona o športu v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 22/98), 7. točke Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l.
RS, št. 24/00 in 32/00), Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radlje
ob Dravi (MUV, št. 10/04) in Letnega programa športa Občine Radlje ob Dravi za
leto 2005 (MUV, št. 29/04)
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javni razpis
za soﬁnanciranje športa v Občini
Radlje ob Dravi za leto 2005
I. Za soﬁnanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva, ki opravljajo športno
dejavnost na področju Občine Radlje ob
Dravi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva in imajo sedež na
območju Občine Radlje ob Dravi,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Radlje ob Dravi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, s
sedežem v Občini Radlje ob Dravi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
S tem razpisom Občina Radlje ob Dravi
v letu 2005 razpisuje soﬁnanciranje za
naslednje vsebine po nacionalnem programu športa v RS:
1. športna vzgoja otrok, mladine,
2. športna vzgoja študentov,
3. športna rekreacija,
4. kakovostni šport,
5. vrhunski šport,
6. šport invalidov,
7. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
8. pomembnejše športne in športno
rekreativne prireditve,
9. delovanje športnih društev na ravni
lokalne skupnosti,
10. založniška dejavnost,
11. promocijska dejavnost in informatika,
12. vzdrževanje javnih športnih objektov.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Radlje ob
Dravi,
2. da so registrirani v skladu z zakonom,
3. da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za realizacijo načrtovanih športnih
aktivnosti,
4. da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu in
plačani članarini (velja za športna društva
in zveze) in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
5. redno dostavljajo občini programe
dejavnosti s področja športa, podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov in
doseženih rezultatih, kopijo zaključnega
računa ter druge zahtevane podatke,
6. izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za soﬁnanciranje športnih programov.
III. Izbrane programe bomo soﬁnancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radlje ob Dravi, ki
ga je Občinski svet občine Radlje ob Dravi
sprejel na 14. redni seji dne 13. 4. 2004.
IV. Rok za predložitev prijav: rok za prijavo je 15 dni po tej objavi.
V. Način predložitve: prijave pošljite v
zaprti kuverti na naslov: Občina Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob
Dravi, s pripisom: »Javni razpis – Soﬁnan-
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ciranje športa v Občini Radlje ob Dravi za
leto 2005«, ali jih oddajte v tajništvu Občine
Radlje ob Dravi, pisarna št. 314/III, in sicer
v času uradnih ur.
Enotni obrazci za prijavo in ostala razpisna dokumentacijo bo športnim društvom
in športni zvezi posredovana po pošti, ostali
prijavitelji pa jo lahko dobijo pri Janku
Mihevu, Občina Radlje ob Dravi, pisarna
309/III.
Prijava mora biti oddana na obrazcih
naročnika. Obrazci morajo biti izpolnjeni v
celoti, vključno z obveznimi prilogami. K
obrazcem predložite poročilo o evidenci
registriranih tekmovalcev oziroma poročilo
o evidenci članstva in plačani članarini,
poročilo o izvedbi programa za leto 2004,
kopijo potrdila o registraciji (ne sme biti starejše od 6 mesecev) in druge zahtevane
priloge.
Kopijo bilance stanja za leto 2004 je
potrebno posredovati do 15. 3. 2005.
Kontaktni osebi sta: Janko Mihev, tel.
02/887-14-01, 041/567-432 in Bojan Kus,
041/447-657.
Odpiranje prijav bo izvedla Komisija za
izvajanje strokovnih nalog na področju
športa, ki jo je imenoval župan Občine Radlje ob Dravi.
VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili
pogodbe o soﬁnanciranju športnih programov.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-33758/04
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
21. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS,
št. 32/93 in 1/96) ter na podlagi 17. člena
Odloka o oskrbi prebivalstva s plinom v
Občini Črenšovci (Ur. l. RS, št. 112/00),
objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo in
upravljanje omrežja ter za distribucijo
zemeljskega plina v Občini Črenšovci
1. Naročnik (koncendent): Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20.
2. Predmet koncesije: izgradnja, upravljanje in vzdrževanje omrežja za distribucijo
zemeljskega plina za potrebe široke potrošnje in za ostale porabnike; oskrbovanje z
zemeljskim plinom prebivalstva in drugih
porabnikov.
3. Lokacija: območje celotne Občine
Črenšovci.
4. Posebni pogoji: za pridobitev koncesije iz 2. točke tega razpisa mora ponudnik
(koncesionar)
izpolnjevati
naslednje
pogoje:
– da ima izkušnje na področju programiranja, projektiranja in izgradnje ter upravljanja z omrežjem za distribucijo zemeljskega
plina za potrebe prebivalstva in industrije;
– da je izvajalec registriran za tovrstna
dela in dejavnosti;
– da pripravi in predloži analizo programov prodaje plina;
– da predloži potrebne reference za pravočasno in kvalitetno izvedbo sprejete
naloge;
– da bo zagotovil vsa potrebna sredstva
za izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njegovim upravljanjem;
– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi
kadri in drugimi potenciali za realizacijo
izgradnje in upravljanja omrežja za distribucijo;

– da oceni stroške, ki jih morajo porabniki nositi za priključke in spremembe
obstoječih napeljav, za njegovo prilagajanje
za plinsko uporabo in pripravi program za
ﬁnanciranje teh del;
– da zagotovi ugodno ﬁnanciranje naročnikov za priklop na plinsko omrežje, nabavo
plinskih kotlov oziroma gorilnikov in izvedbo
notranje instalacije.
5. Obseg in trajanje koncesije: koncesija
po tem razpisu začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 30 let.
Doba trajanje koncesije se šteje od
1. januarja tistega leta, ki sledi letu, v katerem bo distribucijska mreža začela delovati.
Koncesijska pogodba se po njenem poteku
lahko podaljša oziroma ima koncesionar pri
ponovnem sklepanju koncesijske pogodbe
prednost. Koncesionar je dolžan pričeti z
deli na izgradnji distribucijske mreže takoj,
ko je podpisana pogodba in so izdana vsa
potrebna dovoljenja ter si zagotovi:
– izvedbo priključnega cevovoda za plin
s strani podjetja Geoplin (za dobavo
plina);
– podpis pogodbe za dobavo plina med
koncesionarjem in podjetjem Geoplin
(dobaviteljem plina).
Koncesionar se obvezuje zgraditi
omrežje etapno v skladu s skupno izdelanim planom in dinamiko izgradnje, ki je priloga koncesijske pogodbe.
6. Na podlagi koncesije izbrani koncesionar pridobi naslednje pravice in obveznosti:
(pravice):
– izključno pravico uporabe zgrajenega
omrežja za distribucijo zemeljskega plina
za čas trajanja koncesijske pogodbe;
– izključno pravico prodaje zemeljskega
plina na območju občine iz zgrajenega
omrežja za čas trajanja koncesije;
– pravico izgradnje omrežja za distribucijo zemeljskega plina vključno s pravico,
da pod površjem vseh javnih površin postavi
in vzdržuje cevovode, različne naprave in
instalacije potrebne za distribucijo;
– pravico upravljanja z omrežjem za
distribucijo zemeljskega plina;
– pravico sklepati pogodbe o dobavi
plina;
– pravico določiti način in pogoje za plačilo uporabljenega plina;
– pravico zaustaviti nabavo plina posameznim uporabnikom v primeru neplačila.
(obveznosti):
– da samostojno in na svoje stroške
zgradi omrežje za distribucijo zemeljskega
plina vključno z vsemi odškodninami v času
gradnje;
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno dobavo zemeljskega
plina; da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje
mreže za distribucijo plina v skladu z zakonodajo, ki velja in se uporablja v Republiki
Sloveniji;
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina;
– da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz
nacionalnega razvojnega programa za
Republiko Slovenijo in usmeritev lokalne
skupnosti;
– da omogoča ﬁnančni in strokovni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po
organih, ki so za to določeni s tem aktom;
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno-stroškovne, organizacijske in
druge standarde ter normative za opravlja-
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nje koncesije, ki veljajo in se uporabljajo v
Republiki Sloveniji;
– da zagotovi, da bo vsa javna in
zasebna lastnina, ki bi zaradi izvajanja del
in vzdrževanja sistema poškodovana,
vrnjena v prvotno stanje in se izplača
nastala škoda.
7. Merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika so:
– stopnja strokovne usposobljenosti
ponudnika za prevzem razpisne koncesije;
– ﬁnančna sposobnost ponudnika za
izvedbo projekta z garancijo banke;
– kvaliteta, ekonomičnost in zanesljivost
ponujenega sistema;
– ugodnost ponujenih splošnih pogojev
poslovanja s porabniki plina glede pravne
varnosti, ravni in načina oblikovanja cen
priključkov porabnikov in cen plina po merski enoti;
– reference ponudnika s področja projektiranja, izgradnje, upravljanja plinovodnega omrežja;
– ponujeni rok za začetek izgradnje in
za dokončanje omrežja in začetek obratovanja sistema;
– celovitost ponudbe;
– obseg ugodnosti, koristi in garancij, ki
jih nudi ponudnik.
8. Prijava na razpis: ponudniki morajo
celovite ponudbe dostaviti v roku 60 dni od
objave tega razpisa do 12. ure, na naslov
Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20,
9232 Črenšovci. Ponudbe morajo biti
oddane v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba – podelitev koncesije za pliniﬁkacijo v Občini Črenšovci«.
9. Vsebina ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v skladu z
razpisno dokumentacijo in zakonsko predpisanim postopkom. Poleg predpisanih elementov mora ponudba vsebovati naslednjo
dokumentacijo:
– idejni projekt oziroma studijo s prikazom predvidenega omrežja in njegovih
pomembnejših sestavnih delov, tehnične
rešitve ter opredelitev časa in izgradnje
upoštevajoč predpise in standarde veljavne
v Republiki Sloveniji;
– oceno vrednosti celotne oziroma
etapne izgradnje naprave ter predvideno
ceno, ki jo plača uporabnik za priključitev
na omrežje;
– ﬁnančni plan investicije, vire in načine
ﬁnanciranja ter program zagotovitve sredstev za izgradnjo omrežja za distribucijo
zemeljskega plina in njegovo upravljanje;
– program in pogoje prodaje plina ter
pogoje in način upravljanja z omrežjem;
– soglasje dobavitelja plina;
– registracijo pravne osebe in bonitete
ponudnika;
– ﬁksnost ponudbe oziroma cen, garancijski rok.
10. Odpiranje ponudb bo javno v roku
15 dni po izteku razpisnega roka. O času in
kraju odpiranja ponudb bodo ponudniki
naknadno pisno obveščeni. Pri odpiranju
ponudb morajo imeti pristojni predstavniki
ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje. Upoštevale se bodo le tiste ponudbe, ki
bodo vsebovale vse pogoje tega razpisa. O
izidu javnega razpisa bodo ponudniki pisno
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju
ponudb.
11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo ostale podatke v
zvezi s tem javnim razpisom vsak delovni
dan med 9. in 12. uro na Občini Črenšovci,

Št.

Prekmurske čete 20, oziroma po predhodni
najavi. Potrebne informacije in razlage za
izdelavo ponudbe posreduje Stanko Lebar
(tel. 02/573-57-50).
12. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti obseg razpisanega javnega naročila
ali da ne izbere nobenega ponudnika.
Ponudnik v tem primeru ni upravičen do
odškodninskega zahtevka.
Občina Črenšovci
Ob-34069/04
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l.
RS, št. 6/03 in 97/03), Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03) in
Pravilnika o soﬁnanciranju kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 67/04) objavlja župan
Občine Medvode
javni razpis
o soﬁnanciranju kulturne dediščine v
Občini Medvode v letu 2005
1. Ime in sedež naročnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode.
2. Predmet razpisa: Občina Medvode
razpisuje za leto 2005 sredstva za soﬁnanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v
Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na
področju kulturne dediščine.
3. Namen razpisa je soﬁnancirati:
3.1. redno društveno dejavnost;
3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih
spomenikov ali predmetov, ki so razglašeni
za kulturno dediščino ali so v postopku razglasitve na območju Občine Medvode;
3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje
predmetov kulturne dediščine;
3.5. raziskovalni in publicistični projekti
s področja kulturne dediščine.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
Pod točko 3.1.:
– društva morajo imeti v okviru svoje
dejavnosti registrirano tudi dejavnost s
področja kulturne dediščine;
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da nimajo neporavnanih obveznosti
do Občine Medvode.
Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik oziroma je v postopku razglasitve na
območju Občine Medvode;
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim
uradnim dokazilom;
– predlagatelj mora imeti zagotovljena
ﬁnančna sredstva v višini najmanj 20%
upravičenih stroškov;
– predlagatelj mora pridobiti mnenje
odgovornega konservatorja.
Pod točko 3.5.:
– kandidirajo lahko vse ﬁzične in pravne
osebe s sedežem v Občini Medvode, ki
imajo zagotovljene materialne, kadrovske
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in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.
5. Prednost pri ﬁnanciranju bodo imeli
objekti:
– glede na stopnjo zaščitenosti;
– glede na pomen spomenika v Občini
Medvode;
– glede na stopnjo ogroženosti objekta;
– projekti, ki jih soﬁnancira Ministrstvo
za kulturo.
6. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje vodja občinske uprave.
Strokovna komisija bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog ter vlog, ki ne izpolnjujejo
splošnih razpisnih pogojev.
7. Merila in kriteriji za soﬁnanciranje:
Točka 3.1.:
– društva do 5 članov;
– društva do 10 članov;
– društva do 30 članov;
– društva nad 30 članov.
Točke 3.2., 3.3. in 3.4.:
– stopnja zaščitenosti spomenika;
– pomen spomenika za občino;
– stopnja poškodovanosti objekta;
– projekt soﬁnancira Ministrstvo za kulturo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Točka 3.5.:
– reference nosilca projekta;
– cilji projekta;
– pomen za krajevno zgodovino in
domoznanstvo;
– višina sredstev iz drugih virov.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila vloge in
predlagala višino soﬁnanciranja.
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za področja tega razpisa, znaša za leto 2005 7,500.000 tolarjev.
Občina Medvode lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih
sredstev.
9. Dodeljena proračunska sredstva
morajo biti porabljena v letu 2005.
10. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Rok za prijavo na javni razpis začne teči
naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavni obrazec.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji dvignejo v razpisnem roku pri receptorju v občinski stavbi Občine Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, v
času razpisa: od ponedeljka do četrtka od
8. do 15. ure, v sredah od 8. do 17. ure ter
v petkih od 8. do 13. ure.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na spletni strani Občine Medvode
www.medvode.si.
12. Način pošiljanja in vsebina vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu za posamezno razpisno
področje in mora imeti priložene obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsakega poslati v ločeni ovojnici in za vsak
projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti poslana po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Med-
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vode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215
Medvode ali oddana v tajništvu občine.
Vsak prijavljen program mora biti poslan
v ovojnici z oznako »Javni razpis za kulturno dediščino 2005 – ne odpiraj!«.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog
oddana na pošti oziroma je bila do 12. ure
tega dne predložena v tajništvu Občine
Medvode.
Razpisnik bo v primeru nepopolne vloge
pozval predlagatelja, da jo dopolni. V primeru, da predlagatelj vloge ne bo dopolnil
v roku, bo vloga zavržena kot nepopolna.
13. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri.
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o soﬁnanciranju
za leto 2005.
14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Medvode pri Tatjani Komac ali Sonji Rifel,
ter na tel. 361-95-25, 361-95-43 in
361-95-10.
Občina Medvode
Ob-34070/04
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje ter
soﬁnanciranje mladinskih projektov in programov v Občini Medvode (Ur. l. RS, št.
67/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 47/03 in
67/03) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za soﬁnanciranje mladinskih projektov
in programov v Občini Medvode
v letu 2005
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet soﬁnanciranja so naslednji
projekti in programi:
– projekti in programi za preprečevanje
zlorabe drog in drugih nevarnih substanc,
– projekti in programi, ki spodbujajo k
strpnosti, nenasilju med in nad mladimi,
– raziskovalna dejavnost mladih,
– projekti in programi, ki spodbujajo kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa,
– projekti mladinskega prostovoljnega
dela,
– informiranje in svetovanje mladim.
V letu 2005 se prioritetno soﬁnancirajo
projekti in programi:
– preventiva proti alkoholu, kajenju in
spolno prenosljivim boleznim,
– redno kakovostno preživljanje prostega časa.
3. Na razpisu lahko sodelujejo javni
zavodi, društva, zveze društev, skladi,
samostojni izvajalci in druge organizacije, ki
izvajajo projekte in programe za mladino do
27 let v Občini Medvode, so registrirani za
opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo na razpis in imajo izpolnjene vse
pogodbene obveznosti do Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v letu
2005, so določeni v Pravilniku za vrednotenje ter soﬁnanciranje mladinskih projektov
in programov v Občini Medvode (Ur. l. RS,
št. 67/04).
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5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 6,000.000 SIT. Občina Medvode si
pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli
le del razpoložljivih sredstev.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani
izvajalci porabiti v letu 2005.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Rok za prijavo na javni razpis začne teči
naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako
»Javni razpis za mladinske projekte in programe 2005 – ne odpiraj!« na naslov:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Razpisnik bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločil vse prepozne vloge.
10. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da
prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v
roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane
po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri. Z izbranimi izvajalci projektov in programov bo župan Občine Medvode sklenil
pogodbe o soﬁnanciranju za leto 2005.
12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dvignejo pri receptorju v
občinski stavbi Občine Medvode, v času
razpisa, od ponedeljka do četrtka od 8. do
15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob
petkih od 8. do 13. ure, prav tako pa je razpisna dokumentacija na voljo na spletni
strani Občine Medvode www.medvode.si.
13. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Medvode pri Tatjani Komac in Sonji Rifel,
oziroma na tel. 361-95-25, 361-95-43 in
361-95-10.
Občina Medvode
Ob-34071/04
Na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti v občini Medvode (Ur. l. RS, št.
67/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 47/03 in
67/03) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za soﬁnanciranje socialnih,
zdravstvenih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Medvode v letu
2005
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje letnih programov in projektov in redne
dejavnosti nevladnih neproﬁtnih organizacij
in društev ter združenj, ki delujejo na
območju Občine Medvode oziroma za
občane Občine Medvode in so registrirani
ter delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti.

3. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
neproﬁtne organizacije in društva ter združenja, ki izvajajo socialne, zdravstvene in
humanitarne dejavnosti na območju občine
Medvode oziroma za občane Občine Medvode.
4. Merila in kriteriji po katerih se izberejo
izvajalci programov in projektov ter redne
dejavnosti v letu 2005 so določeni v Pravilniku o soﬁnanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini
Medvode (Ur. l. RS, št. 67/04).
5. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za dejavnosti iz 2. točke javnega razpisa je 5,800.000 SIT. Občina Medvode si
pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez
kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli
le del razpoložljivih sredstev.
6. Dodeljena sredstva morajo izbrani
izvajalci porabiti v letu 2005.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Rok za prijavo na javni razpis začne teči
naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS.
8. Prijave z vso potrebno dokumentacijo
pošljite v zapečateni kuverti z oznako:
»Javni razpis za socialne, zdravstvene in
humanitarne dejavnosti 2005 – ne odpiraj!«
na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
9. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko,
oziroma je bila do 12. ure tega dne predložena v tajništvu Občine Medvode. Razpisnik bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločil vse prepozne vloge.
10. Prijavitelje, ki bodo oddali nepopolno
prijavo na razpis, bo razpisnik pozval, da
prijavo v določenem roku dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v
roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane
po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.
11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka
za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku
30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o
izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine
Medvode sklenil pogodbe o soﬁnanciranju
za leto 2005.
12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dvignejo pri receptorju v
občinski stavbi Občine Medvode, v času
razpisa, od ponedeljka do četrtka od 8. do
15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob
petkih od 8. do 13. ure, prav tako pa je razpisna dokumentacija na voljo na spletni
strani Občine Medvode www.medvode.si.
13. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na
Oddelku za družbene dejavnosti Občine
Medvode pri Tatjani Komac in Sonji Rifel,
oziroma na tel. 361-95-25, 361-95-43 in
361-95-10.
Občina Medvode
Št. 2329/2004
Ob-34068/04
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave št. 42/00,
30/01 in 29/03), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št.
18/74, 34/88 in Ur. l. RS, št. 3/00 in 102/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občine (Ur. l. RS, št. 12/03), Pravilnika o
oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradne objave, št. 6/03 in 7/03) in sklepa
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komisije za poslovne prostore dne 14. 4.
2004, objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
z zbiranjem pisnih ponudb
1. Koper, Kidričeva ul. št. 17, usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 272,20 m2, oddajamo za
pekarno, slaščičarno, prodajalno lastnih
proizvodov (kruha in slaščic) ter mlečni bar.
Izklicna cena mesečne najemnine znaša
282.123 SIT.
2. Koper, Kidričeva ulica št. 23a, usposobljen poslovni prostor, brez uporabnega
dovoljenja, v izmeri 118,57 m2, oddajamo
za trgovinsko dejavnost. Izklicna cena
mesečne najemnine znaša 95.616 SIT.
3. Koper, Sabinijeva ulica št. 2, usposobljen poslovni prostor, brez uporabnega
dovoljenja, v izmeri 40,28 m2, oddajamo za
pisarniško dejavnost. Izklicna cena
mesečne najemnine znaša 44.188 SIT.
4. Škoﬁje, Sp. Škoﬁje št. 182, usposobljen poslovni prostor, z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 58,95 m2, oddajamo za trgovinsko dejavnost. Izklicna cena mesečne
najemnine znaša 54.167 SIT.
5. Koper, Župančičeva ulica št. 41, usposobljen poslovni prostor, z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 21,70 m2, oddajamo za trgovino z neživili ali pisarniško dejavnost. Izklicna
mesečna najemnina znaša 40.778 SIT.
Poslovni prostori se oddajo v najem za
nedoločen čas. V izklicni mesečni najemnini DDV ni obračunan v skladu z 2. točko
prvega odstavka 27. člena Zakona o DDV.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis lahko dobite v času trajanja razpisa,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure in
ob sredah od 14. do 17. ure, v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno) ali na spletni strani
www.koper.si.
Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu varščine v višini treh mesečnih
ponujenih najemnin, z oznako: »Ne odpiraj
– Ponudba za najem poslovnega prostora
v... (vpisati tudi naslov prostora na katerega
se
nanaša
ponudba)
z
oznako
K361-13/2004« mora prispeti v zaprti in
označeni ovojnici vključno do 27. decembra
2004 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ul. št. 10 (po pošti, ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, pritličje desno). Na hrbtni strani kuverte mora
biti naveden tudi naslov pošiljatelja.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih in
nepravočasnih ponudb komisija ne bo
upoštevala. Prav tako ne bo upoštevala
vlog ponudnikov, ki že imajo v najemu
poslovni prostor Mestne občine Koper, vendar kršijo določila najemne pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika,
komisija uporablja določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine in Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem. Če komisija med ponudniki ne bo
mogla izbrati najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma si pridržuje pravico, da ponovi
objavo javnega razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od
zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu
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poslovnega prostora v obliki notarskega
zapisa. Stroške notarskega zapisa plača
najemnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled
poslovnega prostora po predhodnem telefonskem dogovoru s strokovno službo
Urada za nepremičnine, tel. 05/66-46-274,
66-46-275 ali 66-46-276. Razpis in razpisni
pogoji z razpisno dokumentacijo so na vpogled tudi na spletni strani Mestne občine
Koper: www.koper.si.
Javni razpis se objavi na oglasnih
deskah Mestne občine Koper, Obrtne zbornice Koper, Gospodarske zbornice Koper in
na spletni strani www.koper.si.
Mestna občina Koper

Javne dražbe
Št. 999-00-16/2004
Ob-34081/04
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03) ter na podlagi Odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega ﬁnančnega in
stvarnega premoženja za leti 2004/2005
(Uradni list RS, št. 86/04), Urad predsednika Republike Slovenije razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javne dražbe: prodaja premičnin – osebnih vozil:
a) 1 kom Renault Laguna 1,8 RT,
LJ 73-35F, letnik 1995, številka šasije
VF1B56S0513779328, prevoženih 180.000
km, izklicna cena 600.000 SIT,
b) 1 kom Chrysler Grand Voyager
3,8/4X4/AUT/, LJ X9-50Y, letnik 1999, številka šasije 1CAGOB4L5XU138996, prevoženih 61.000 km, izklicna cena 2,400.000
SIT.
Predpisane davčne dajatve in stroške
prepisa (stroške notarja, takse ipd.) plača
kupec.
Cene za premičnine se ponudijo posebej za točko 2.a ali 2.b.
Prodaja bo potekala po načelu videnokupljeno, zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja je pod točko 2.a
50.000 SIT.
Najnižji znesek zvišanja je pod točko 2.b
100.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku petnajstih delovnih dni po opravljeni javnih dražbi. Vzorec
pogodbe je na ogled na Uradu predsednika
Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000
Ljubljana, Slavka Kovačič, tel. 478-13-02.
5. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku osmih
dni od podpisa pogodbe na podračun proračuna RS, št. 01100-6300109972, sklic na
številko 11118-72010011910-2004.
Položena kavcija se šteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni od pod-
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pisa pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od
izklicne cene na podračun proračuna RS,
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 11118-72010011910-2004. Po opravljeni
javni dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi
ne uspejo, kavcija vrne v roku petnajstih dni
brez obresti.
8. Ogled osebnih vozil: dogovor za ogled
premičnin, ki sta predmet javne dražbe, je
možen od 13. do 17. 12. 2004 po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo, Juretom
Dalmatinom, podrobnejše informacije pa
lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Urad
predsednika Republike Slovenije, tel.
01/478-13-31, vsak delovni dan med 8.30
in 10. uro ali elektronski naslov: jure.dalmatin@up-rs.si.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p., tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: dne 22. 12. 2004 ob 9.30, v sejni
sobi na naslovu: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi
postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške
dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Urad predsednika Republike Slovenije
Št. 363-06-5/2004
Ob-34282/04
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03) ter na podlagi Odloka o
programu prodaje državnega ﬁnančnega in
stvarnega premoženja za leti 2004/2005, ki
ga je z odlokom št. 411-01/02-73/7 sprejel
Državni zbor Republike Slovenije dne
12. 12. 2003, Servis skupnih služb vlade
razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
telefaks 01/478-18-78.
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2. Predmet javne dražbe:
1. garaža št. 2, na Einspielerjevi ul. v
Ljubljani, parc št. 1953/11 k.o. Bežigrad v
izmeri 13,47 m² – izklicna cena 1,400.000
SIT,
2. garaža št. 6, na Einspielerjevi ul. v
Ljubljani, parc št. 1953/15 k.o. Bežigrad v
izmeri 13,47 m² – izklicna cena 1,400.000
SIT,
3. garaža št. 11, na Einspielerjevi ul. v
Ljubljani, parc št. 1953/20 k.o. Bežigrad v
izmeri 13,47 m² – izklicna cena 1,400.000
SIT.
Nepremičnine se odprodajajo v celoti po
sistemu
videno-kupljeno.
Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
plača kupec.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja je 50.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni
po opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe
je na ogled pri Servisu skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana, Klemen Šket, tel. 01/478-18-26.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v roku 8 dni od podpisa pogodbe
na
podračun
proračuna
RS
št.
01100-6300109972, sklic na številko (navedene spodaj!). Položena varščina se šteje
v kupnino.
1. garaža št. 2 – sklicna številka:
18 15202-7200021-84600404,
2. garaža št. 6 – sklicna številka:
18 15202-7200021-84600504
3. garaža št. 11 – sklicna številka:
18 15202-7200021-84600604
Položena varščina se šteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni od podpisa pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide
na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
7. Višina varščine: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti varščino v višini 10% od
izklicne cene na podračun proračuna RS št.
01100-6300109972, sklic (sklicne številke
navedene v točki 5). Po opravljeni javni
dražbi se dražiteljem, ki na javni dražbi ne
uspejo, varščina vrne v roku 15 dni brez
obresti.
8. Ogled nepremičnin: ogled je možen
dne 15. 12. 2004 od 10. do 11. ure.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga
izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane, kolikor
takega potrdila ne more pridobiti pa lastno
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora
priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od
katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materi-
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alno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 22. 12. 2004 ob 9. uri v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb Vlade Republike Slovenije,
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi
postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške
dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije
Ob-33688/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije
za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, objavlja
javno dražbo nepremičnin
1. Predmet prodaje
Poslovni prostor L-1/P v pritličju in pripadajoča klet K/L-1 s površno 64,23 m2
(etažni načrt) v stanovanjsko poslovnem
objektu v Grajski ulici 1c, Murska Sobota, ki
stoji na parc. št. 334/3 – stavbišče v izmeri
218 m2, vpisana v ZKV 4066 v k.o. Murska
Sobota.
Izklicna cena je 15,246.000 SIT.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru z Jožefom Novakom, tel. 02/522-37-52
in GSM 041/732-597, Območna pisarna v
Murski soboti, Slovenska c. 2.
Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko interesenti dobijo pri Urški Ilič Vidergar, tel. 01/478-44-60 ali GSM 051/335-634
ali
mag.
Stanislavu
Zarniku,
tel.
01/478-41-19, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.
2. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se odproda v celoti po
sistemu
videno-kupljeno.
Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno za
500.000 SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe
Pogodba mora biti sklenjena v roku 30
dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da
izbrani dražitelj iz razlogov na njegovi strani
v danem roku ne bo pristopil k podpisu
pogodbe, bo ponudnik zadržal kavcijo.
Prodajalka lahko ustavi postopek do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih
stroškov.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na podračun proračuna Ministrstva za
okolje, prostor in energijo, Agencije RS za
okolje št. 01100-6300109972, sklic na
18 25232-7200005-00002004. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši
dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8
dni od podpisa pogodbe na podračun
proračuna Ministrstva za okolje, prostor

in energijo, Agencije RS za okolje,
št.
01100-6300109972,
sklic
na
18 25232-7200005-00002004. Položena
kavcija se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega
posla.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji
Dražitelji morajo najkasneje eno uro
pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo
udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne
dražbe) in predložiti (v originalu):
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba), tuj državljan oziroma tuja
pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki ga
institucije v njegovi državi, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahteva
potrdilo za slovenske državljane oziroma
pravne osebe. Kolikor takega potrdila ne
morejo pridobiti, pa morajo predložiti lastno
izjavo, overjeno pri notarju, da pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da
ima plačane davke in prispevke;
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
dražitelj ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe). Tuja pravna oseba mora predložiti istovrstna potrdila, ki jih izdajajo institucije v njegovi državi, ki so enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdila
za slovenske pravne osebe, kolikor pa
takega potrdila ne morejo dobiti, pa morajo
predložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju,
s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokade TRR;
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe) oziroma fotokopijo identiﬁkacijskega dokumenta (ﬁzične osebe);
– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo ﬁzično ali
pravno osebo;
– matično, davčno in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe: javna dražba se
izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03). Nadzor nad izvedbo javne
dražbe izvaja pristojna komisija.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe
Dne 22. 12. 2004 ob 10. uri.
Javna dražba se bo odvijala v sejni sobi
v IV. nadstropju v poslovnih prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za
okolje, Vojkova 1b v Ljubljani.
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 4652-55/2004
Ob-34090/04
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, Koper, na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03), Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 47/99, 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 110/02), sklepa Občinskega
sveta mestne občine Koper št. K4652-91/02
z dne 10. julija 2003 ter sklepa Občinskega
sveta
mestne
občine
Koper
št.
K4652-55/2004 z dne 11. novembra 2004
razpisuje
javno dražbo,
ki bo v ponedeljek, 27. 12. 2004 ob 9.30,
v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva
10 – pritličje, za prodajo zemljišča s parc.
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št. 1570/49 k.o. Koper, v izmeri 5.988 m2,
za gradnjo poslovno stanovanjskega
objekta, za izhodiščno ceno 185,857.045
SIT brez DDV, na dan 30. 11. 2004.
1. V ceno zemljišča ni vključen 20%
davek na dodano vrednost, ki ga plača
kupec.
2. Zemljišče se nahaja na območju urbanih zemljišč, namenjenih za centralne
dejavnosti v mestu Koper, ki se ureja po
določilih Odloka o zazidalnem načrtu ob
Kolodvorski (Uradne objave, št. 20/93 in
31/02).
3. Terminski plan za izgradnjo poslovno
stanovanjskega objekta na zemljišču, ki je
predmet javne dražbe: kupec je dolžan zgraditi poslovno stanovanjski objekt na zemljišču, ki je predmet javne dražbe tako, da
rok za začetek gradnje objekta ne sme biti
daljši od 3 let od nakupa stavbnega zemljišča in rok dokončanja objekta (objektov) in
pridobitve uporabnega dovoljenja ne sme
biti daljši od 3 let od pridobitve gradbenega
dovoljenja. Za dokončan objekt se šteje
objekt, ki ima veljavno uporabno dovoljenje.
Oba roka sta bistvena pogoja za veljavnost
pogodbe o prodaji zemljišča. Mestna občina
Koper lahko zahteva sodno razveljavitev
sklenjene pogodbe v primeru, da kupec
stavbnega zemljišča ne izpolni roka iz te
točke razpisa in uveljavlja nastalo škodo.
4. Kupec je dolžan pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja plačati komunalni
prispevek.
5. Pogoji iz te javne dražbe so sestavni
del pogodbe o prodaji zemljišča.
6. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
dviga ceno, je 100.000 SIT.
7. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na podračun Mestne občine Koper
številka 01250-0100005794, voden pri
Upravi RS za javna plačila – urad Koper, z
obveznim sklicem na številko »00« 201000
ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni
dražbi.
8. Kupec mora plačati kupnino v enkratnem znesku najpozneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.
9. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje do 31. 12. 2004.
10. Ponudniki mora pred začetkom
javne dražbe predložiti naslednje dokumente:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu in
davčno številko za ﬁzične osebe ali izpisek
iz sodnega registra (ne starejši od 30 dni)
za pravne osebe,
– potrdilo o vplačani varščini v višini
10% od izklicne cene,
– dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika (podatki o boniteti, potrdilo banke o
stanju na bančnih računih ali druge garancije),
– zastopniki ﬁzičnih in pravnih oseb
morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
11. Vplačana varščina se kupcu vračuna
v kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe,
dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v petnajstih dneh po izvedeni javni
dražbi.
12. Prodaja se izvede po principu
videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših
reklamacij.
13. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.

Št.

14. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine v roku 5 delovnih dni.
15. Stroške sklenitve pogodbe, davek
na dodano vrednost, stroške notarske storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec nepremičnine.
16. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov in
omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v
zemljiško knjigo.
17. Prodajalec si pridrži pravico, da z
nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe
kljub uspeli dražbi.
18. Če dražitelj ne sklene pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, prodajalec zadrži njegovo varščino.
19. Vse informacije v zvezi z nepremičninami, ki se prodajajo, dobijo interesenti
na Uradu za nepremičnine Mestne občine
Koper, ali po tel. 05/66-46-285.
Mestna občina Koper

Razpisi delovnih
mest
Št. 2732-8/102/762-04

Ob-34101/04

Popravek
MNZ – Policija sporoča, da je v Uradnem
listu RS, št. 129 z dne 3. 12. 2004,
Ob-33363/04, pri objavi javnega natečaja za
zasedbo delovnega mesta vodja sektorja v
Sektorju za ﬁnančne zadeve in delovnem
mestu vodja sektorja v Sektorju za materialno-tehnične zadeve Urada za logistiko
naveden napačen datum, do katerega morajo
kandidati oddati prijavo (4. 12. 2004).
Popravljeni datum se glasi: 14. 12.
2004.
Ministrstvo za notranje zadeve
Policija
Št. 00-551/1
Ob-33697/04
Zavod za zdravstveno varstvo Koper,
Svet zavoda, razpisuje delovno mesto:
direktorja (m/ž) Zavoda za zdravstveno varstvo Koper.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– visoka strokovna izobrazba s specializacijo zavodove dejavnosti (socialna medicina/epidemiologija/higiena in zdravstvena
ekologija);
– najmanj 5 let specialistične strokovne
prakse;
– da predloži program dela Zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo štirih let, s soglasjem ustanovitelja.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v roku 14 dni po
objavi razpisa na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo Koper, Vojkovo nabrežje
4/a, 6000 Koper, z oznako na ovojnici »Prijava na razpis«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri
obveščeni v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
Zavod za zdravstveno varstvo Koper
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Št. 111-126/04-0515
Ob-33698/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-33719/04
Republika Slovenija, Upravna enota Tolmin, Ulica padlih borcev 1/b, Tolmin, objavlja javni natečaj za delovno mesto
pripravnik – svetovalec.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati slovenski
jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev – predložitev
pisne izjave kandidata,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje točke
– predložitev pisne izjave kandidata.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju pogojev 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.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik – svetovalec za določen čas
10 mesecev s polnim delovnim časom.
Usposabljal se bo po programu pripravnikovega dela.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
končano visoko upravno šolo ali pravno
fakulteto.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v roku
8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije na tel. 05/380-08-00
(mag. Darja Urbančič).
Upravna enota Tolmin
Št. 103-16/2004
Ob-33759/04
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta
inšpektorja (m/ž) v Sektorju za strategijo, metodologijo in planiranje.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
inšpektor III. Delo na delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih inšpektor III, inšpektor II in inšpektor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba kemijsko tehnološke smeri,
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– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjavo 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,
– izjavo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ju mora opraviti v roku enega leta od imenovanja v
naziv.
Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Delo bo opravljal na sedežu Zdravstvenega inšpektorata RS, Parmova 33,
Ljubljana.
Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi predložene dokumentacije
ob prijavi in v drugi fazi z razgovorom s
kandidati.
Kandidate vabimo, da pisne prijave v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošljejo v 8 dneh po
objavi na naslov: Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana
oziroma na elektronski naslov: zdravstveni.
inspektorat@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/280-38-09. Kandidate bomo o izbiri
obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije
Ob-33760/04
Razpis za
predavatelje višje strokovne šole,
višješolskega študijskega programa
mehatronika (VI. stopnja izobrazbe)
za naslednja predmetna področja: strokovna terminologija v tujem jeziku, poslovno
sporazumevanje in vodenje, ekonomika in
menedžment podjetja, varnost in zdravje pri
delu ter varovanje okolja, tehniški predpisi
in projektiranje, elektromehanski elementi
in sistemi, mehatronika 1, mehatronika 2,
robotski sistemi, računalniško podprtje tehnologije, informacijske tehnologije, komunikacijske tehnologije, programiranje, meritve
v mehatroniki, praktično izobraževanje.
Skladno z 92. členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 115/03), s 33. členom Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l.
RS, št. 86/04) bo ta naziv podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane pogoje glede
izobrazbe skladno s Pravilnikom o strokovni
izobrazbi predavateljev v izobraževalnem
programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe mehatronika (Ur. l. RS, št.
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101/04) in najmanj tri leta delavnih izkušenj
ter vidne dosežke na svojem strokovnem
področju skladno s Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole (Ur. l. RS, št. 27/96).
Prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od
objave na naslov: Tehniški šolski center
Nova Gorica, Višja strokovna šola, Cankarjeva 10, 5000 Nova Gorica. Podrobnejše
informacije
lahko
dobite
na
tel.
05/330-87-72, Miran Saksida, v.d. ravnatelj
Višje strokovne šole.
TŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola
Ob-33877/04
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02,
110/02 in 2/04) objavlja Občina Dravograd
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
tajnika občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
podsekretar.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
Pogoji:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava in 88. člena Zakona o javnih uslužbencih: državljanstvo Republike
Slovenije, znanje uradnega jezika, da
oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ni
v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in ni bila obsojena na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali tehnične smeri ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne, ekonomske ali tehnične smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje nemškega ali angleškega
jezika,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– usposobljenost za delo z osnovami
računalništva,
– vozniški izpit za voznika motornega
vozila B kategorije.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo predložiti
kandidati/ke ob prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da kandidat/ka ni bil/a
obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje in ne sme biti starejše od 3
mesecev,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– dokazila o pridobljeni izobrazbi (original oziroma overjena fotokopija),
– potrdilo o delovnih izkušnjah oziroma
fotokopijo delovne knjige,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,

– potrdila, s katerimi bo kandidat/ka
izkazal/a znanje nemškega ali angleškega
jezika,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih
znanjih in sposobnostih,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke, ki izkažejo, da imajo organizacijske,
vodstvene in komunikacijske sposobnosti,
sposobnost timskega dela, poznavanje
področja, za katerega kandidirajo, poznavanje poslovanja z dokumentarnim gradivom ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows. Komisija bo pogoje,
ki dajejo kandidatom prednost pri izbiri presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi razgovora s kandidati.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd, s pripisom
»Javni natečaj – tajnik občinske uprave«.
Rok za prijavo je 30 dni in začne teči
naslednji dan po tej objavi.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri. Izbranemu/i kandidatu/ki bo vročena upravna odločba, drugim kandidatom bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Z izbranim/o kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za dobo petih let, s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na Občini Dravograd, na
tel. 02/878-30-11.
Občina Dravograd
Su 167/04-2
Ob-33941/04
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, na
katerem se naloge izvajajo v položaju
vodja glavne pisarne.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba upravne,
pravne ali druge družboslovne smeri,
– opravljen preizkus znanja o ravnanju
z dokumentarnim gradivom,
– poznavanje pristojnosti in postopkov
pred Ustavnim sodiščem ter poznavanje
pisarniškega
poslovanja
Ustavnega
sodišča,
– 10 let delovnih izkušenj,
– pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil,
– znanje strojepisja;
2. imenovanje na položaj:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
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– da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Vodja glavne pisarne bo opravljal
naslednje naloge:
– vodenje in organiziranje dela v glavni
pisarni,
– skrb za razvoj in sodelovanje pri uvajanju novih tehnologij pri posodabljanju
poslovanja glavne pisarne,
– nadzor nad izvajanjem nalog pisarniškega poslovanja v zadevah sodne
uprave,
– izdelava statističnih in drugih analiz za
potrebe spremljanja dela Ustavnega
sodišča,
– predložitev izvirnikov odločb in sklepov v podpis predsedniku Ustavnega
sodišča oziroma predsedniku senata,
– sprejemanje udeležencev v postopku
in posredovanje informacij o tem, pod katerimi pogoji je mogoče sprožiti postopek
pred Ustavnim sodiščem,
– nadzor nad vročanjem pisanj Ustavnega sodišča,
– nadzor nad arhiviranjem gradiv in skrb
za odbiranje dokumentarnega gradiva, ki
ima lastnost arhivskega gradiva,
– opravljanje nalog, določenih s poslovnikom in drugimi akti Ustavnega sodišča,
– druge naloge na primerljivi stopnji
zahtevnosti po odredbi generalnega sekretarja.
II. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
III. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti
dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
(fotokopijo diplome, potrdilo o delovni dobi,
fotokopijo potrdila Arhiva RS o opravljenem
preizkusu znanja o ravnanju z dokumentarnim gradivom, potrdilo o znanju tujega
jezika, potrdilo, da niso v kazenskem
postopku (potrdilo ne sme biti starejše od
dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno
obsojeni (potrdilo ne sme biti starejše od
dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije).
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega
odstavka vložijo v roku 30 dni od objave
javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi
predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo
natečajne pogoje.
3. Vse zainteresirane vabimo, da
pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101
Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj – javni
natečaj – vodja glavne pisarne«.
IV. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega
postopka preverjala na podlagi predložene
dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti (postopek pred
Ustavnim sodiščem ureja Zakon o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94,
pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča
urejata Poslovnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 93/03 in
98/03 – popr., in Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškemu poslovanju Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 93/03).
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V. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
VI. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti odločbe o izbiri sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
VII. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Su 168/04-2
Ob-33942/04
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, ki se
izvaja v dveh nazivih
svetovalec Ustavnega sodišča I za
področje državne ureditve, lokalne
samouprave, referenduma in volitev.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj na pravniških delih,
– pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoje iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen
magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let
delovnih izkušenj na pravniških delih;
2. imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča I
se izvajajo v nazivih svetnik Ustavnega
sodišča in višji svetnik Ustavnega sodišča.
V naziv svetnik Ustavnega sodišča je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za zasedbo
delovnega mesta. V naziv višjega svetnika
Ustavnega sodišča je lahko ob izpolnjenih
pogojih za napredovanje imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima opravljen
pravniški državni izpit in najmanj devet let
delovnih izkušenj na pravniških delih po
opravljenem pravniškem državnem izpitu
ali univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima
pridobljen magisterij pravnih znanosti in
najmanj dvanajst let delovnih izkušenj na
pravniških delih.
II. Svetovalec Ustavnega sodišča I
opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v
zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti
predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in
z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
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– opravljanje nalog, ki so določene s
Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi
stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega
sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
IV. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti
dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
(fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem
pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti,
potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na
pravniških delih, potrdilo o znanju tujega
jezika, potrdilo, da niso v kazenskem
postopku (potrdilo ne sme biti starejše od
dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno
obsojeni (potrdilo ne sme biti starejše od
dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega
odstavka vložijo v roku 30 dni od objave
javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi
predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo
natečajne pogoje.
3. Vse zainteresirane vabimo, da
pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101
Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj – javni
natečaj – svetovalec I za področje državne
ureditve«.
V. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega
postopka preverjala na podlagi predložene
dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
VI. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
VII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti odločbe o izbiri sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
VIII. 1. Informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do
14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Su 169/04-2
Ob-33943/04
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, ki se
izvaja v dveh nazivih
svetovalec Ustavnega sodišča II za
področje državne ureditve, lokalne
samouprave, referenduma in volitev.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški
spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske.
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I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
pravniških delih,
– pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoje iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega državnega izpita, če ima pridobljen
magisterij pravnih znanosti in najmanj 5 let
delovnih izkušenj na pravniških delih;
2. imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča II
se izvajajo v nazivih svetnik ali samostojni
svetnik. V naziv svetnik je imenovan, kdor
izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega
mesta. V naziv samostojnega svetnika je
lahko ob izpolnjenih pogojih za napredovanje imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima opravljen pravniški državni izpit
in ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na
pravniških delih po opravljenem pravniškem
državnem izpitu ali univerzitetni diplomirani
pravnik, ki ima pridobljen magisterij pravnih
znanosti in najmanj sedem let delovnih
izkušenj na pravniških delih.
II. Svetovalec Ustavnega sodišča II
opravlja naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb,
sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi
z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– opravljanje nalog, ki so določene s
Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom, ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi
stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega
sekretarja, njegovega namestnika ali
pomočnika.
III. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
IV. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti
dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
(fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem
pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti,
potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na
pravniških delih, potrdilo o znanju tujega
jezika, potrdilo, da niso v kazenskem
postopku (potrdilo ne sme biti starejše od
dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno
obsojeni (potrdilo ne sme biti starejše od
dneva uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega
odstavka vložijo v roku 30 dni od objave
javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi
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predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo
natečajne pogoje.
3. Vse zainteresirane vabimo, da
pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno
sodišče Republike Slovenije, Sekretariat,
Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101
Ljubljana, z navedbo »ne odpiraj – javni
natečaj – svetovalec II za področje državne
ureditve«.
V. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega
postopka preverjala na podlagi predložene
dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa usposobljenosti.
VI. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo na
natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
VII. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti odločbe o izbiri sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
VIII. 1. Informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do
14. ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletni
strani Ustavnega sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Sekretariat
Št. 58/04
Ob-33948/04
Svet Doma upokojencev Vrhnika na
podlagi 33. in 34. člena Statuta, 32. in 34.
člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91)
ter 56. in 57. člena Zakona o socialnem
varstvu – uradno in prečiščeno besedilo
(Ur. l. RS, št. 36/04) objavlja razpis
direktor/direktorica.
Pogoji:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04) in pet let delovnih
izkušenj
ali
– višja strokovna izobrazba iz 69. člena
Zakona o socialnem varstvu, dvajset let
delovnih izkušenj od tega najmanj pet let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih v
socialnem varstvu,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu.
Mandat direktorja/direktorice traja 5 let.
Pisna dokazila o izpolnjevanju zakonskih pogojev s kratkim življenjepisom, opisom delovne kariere in vizijo razvoja doma
poslati v 8 dneh od objave na naslov: Dom
upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 13,
1360 Vrhnika, s pripisom: »Razpis – direktor« (ne odpirati).
Kandidati/ke bodo obveščeni o izboru v
zakonitem roku.
Dom upokojencev Vrhnika
Su 20/2004-20(01)
Ob-33949/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec); 1 prosto delovno mesto
za nedoločen čas in 1 prosto delovno mesto
za določen čas (do 30. 5. 2005).
Naloge na tem delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni

svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II
in višji pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (javni
natečaj), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega
sodišča
v
Ljubljani,
tel.
01/300-18-50.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 105-10/04-6-631
Ob-34079/04
Ministrstvo za pravosodje, Uprava za
izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za
prestajanje kazni zapora Koper objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto
1. paznik (en izvajalec) – za Zavod za
prestajanje kazni zapora Koper, dislocirani oddelek Nova Gorica
2. višji paznik (en izvajalec) – moški
za Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper.
Prosti delovni mesti sta uradniški delovni
mesti, ki se lahko opravljata v nazivih pod št.
1. paznik III, II in I in pod št. 2 višji paznik II,
I. Javna uslužbenca bosta naloge opravljala
v nazivu paznik III in višji paznik II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
Pod št. 1.
– V. stopnja srednje splošne oziroma
druge srednje šole,
– šest mesecev delovnih izkušenj (na IV.
oziroma V. stopnji zahtevnosti),
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij,
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– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– vozniški izpit za kategorijo B,
– nekaznovanost,
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika.
Pod št. 2.
– VI. stopnja najmanj višja strokovna
izobrazba splošne oziroma tehnične ali
druge ustrezne smeri,
– tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje jezika narodnosti (višja
raven),
– vozniški izpit za kategorijo B,
– nekaznovanost,
– državljanstvo RS,
– znanje uradnega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, strokovnega
izpita po Zakonu o izvrševanju kazenskih
sankcij in strokovnega izpita iz upravnega
postopka pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto, strokovni upravni
izpit opravili najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv, strokovni izpit po Zakonu
o izvrševanju kazenskih sankcij in strokovni
izpit iz upravnega postopka pa najkasneje
v šestih mesecih od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja B
kategorije,
– fotokopije potrdila o opravljenih izpitih
(če jih kandidat ima),
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– za znanje jazika narodnosti višja
raven: potrdilo pristojne institucije o aktivnem znanju italijanskega jezika ali dokazilo
o veriﬁciranem programu izobraževanja, ki
je zajemal osem let italijanski jezik,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje in potrdilo, da ni
v kazenskem postopku (izdaja ga krajevno
pristojno sodišče).
Prepozne vloge v izbirnem postopku ne
bodo upoštevane.
Za čas opravljanja dela na delovnem
mestu paznik se javnega uslužbenca vključi
v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Z izbranima kandidatoma bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in uspešno opravljenim trimesečnim poskusnim delom. Delo
bosta opravljala v Zavodu za prestajanje
kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3 in
na terenu.
V izbirnem postopku bomo preverjali
usposobljenost kandidatov, ki na podlagi
predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne
pogoje, s psihološkim testiranjem in osebnim razgovorom.
Prijave s potrebnimi dokazili in življenjepisom posredujte v osmih dneh po objavi
na naslov: Zavod za prestajanje kazni
zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000
Koper, s pripisom – javni natečaj, paznik.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko pokličete na tel.
05/610-04-50 (Lilijana Laganis).

Št.

Kandidati bodo obveščeni v roku petnajst dni po opravljeni izbiri kandidata.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper
Št. 2510/2004
Ob-34083/04
Osnovna šola Videm, Videm pri Ptuju
47, 2284 Videm pri Ptuju, razpisuje prosto
delovno mesto
profesorja slovenskega jezika za polni
delovni čas za določen čas (nadomeščanje
delavke na porodniškem dopustu) 8 mesecev. Pričetek dela takoj.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje
določene z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 55/03 in 79/03).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo 8 dni po objavi razpisa na
naslov: Osnovna šola Videm, Videm pri
Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju.
Kandidate bomo obvestili o izboru v
zakonitem roku.
Osnovna šola Videm
Ob-34088/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02)
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
višji referent za komunalno in cestno
gospodarstvo v Oddelku za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje Občine
Postojna.
Delo na tem delovnem mestu se izvaja
v nazivu višji referent III, II, I.
Pogoji za opravljanje dela:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– višja strokovna izobrazba gradbene,
prometne, elektro, upravne ali organizacijske smeri;
– imeti morajo najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni
upravni izpit (če izbrani kandidat strokovnega izpita nima, ga bo moral opraviti v letu
dni po sklenitvi delovnega razmerja);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (če ga imajo opravljenega);
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo kandidata o tem, da
zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.

132 / 10. 12. 2004 /

Stran

8447

Pisne prijave z dokazili naj kandidati
pošljejo v roku 8 dni po objavi tega javnega
natečaja na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, s pripisom
»javni natečaj – višji referent za komunalno
in cestno gospodarstvo – ne odpiraj«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku
30 dni po izbiri.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
delovnem mestu pomočnik višji referent za
komunalno in cestno gospodarstvo v prostorih Občine Postojna.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja: Brigita Kidrič, tel. 05/728-07-53.
Občina Postojna
Št. 10/04
Ob-34102/04
ZE ER d.o.o., Lava 9, 3000 Celje, v
skladu z 31. členom Družbene pogodbe
razpisuje delovno mesto
direktorja družbe.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da ima najmanj višješolsko izobrazbo,
– da ima 5 let delovnih izkušenj pri organizaciji in vodenju,
– da predloži program dela družbe,
– da izpolnjuje zakonske pogoje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, s kratkim življenjepisom,
pošljite na naslov: ZE ER d.o.o., Lava 9,
3000 Celje, v 15 dneh po objavi razpisa, z
oznako »prijava na razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15
dneh po sprejemu sklepa o imenovanju.
ZE ER d.o.o. Celje
Št. 521/04
Ob-34286/04
Na podlagi določb 55. člena Statuta,
Akta o sistemizaciji delovnih mest ter sklepa
generalnega direktorja z dne 6. 12. 2004,
Klinični center Ljubljana razpisuje delovno
mesto s posebnimi pooblastili:
vodja Tehnično-vzdrževalne službe.
Za vodjo Tehnično-vzdrževalne službe
lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je diplomirani inženir tehničnih
strok oziroma drug poklic VII. stopnje
zahtevnosti,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5
let na vodstvenih ali vodilnih delovnih
mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in
organizacijskega vodenja.
Generalni direktor bo imenoval vodjo
Tehnično-vzdrževalne službe za dobo 4 let.
Poskusno delo traja štiri mesece.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v roku
15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS
na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom »za razpisno komisijo za
delovno mesto vodje Tehnično-vzdrževalne
službe”.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v
8 dneh po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana
Št. 111-02-53/2004/1
Ob-34298/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto
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višji svetovalec v Službi za informacijsko tehnologijo.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani inženir računalništva in informatike ali univerzitetni diplomirani matematik ali univerzitetni diplomirani ﬁzik
ali univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike;
– najmanj 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– poznavanje osnov upravljanja baz podatkov Oracle;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v
naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem operacijskih sistemov Unix, Linux in Windows.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga
kandidat ima);
– dokazilo o delovnih izkušnjah.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Službi za
informacijsko tehnologijo, Oddelek za aplikativne rešitve, Ministrstva za ﬁnance, Cankarjeva 18, Ljubljana, v nazivu višji svetovalec III.
Delo na tem delovnem mestu se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj št.
111-02-53/2004“ in navedbo razpisanega
delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na tel.
01/369-63-50 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 111-02-56/2004/1
Ob-34299/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
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podsekretar v Splošni službi.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali
univerzitetni diplomirani ekonomist;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj (v primeru, da ima kandidat magisterij ali doktorat se zahteva 5 let in 4 mesece delovnih
izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– celovito poznavanje področja javnega
naročanja;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
vozniškim izpitom B kategorije.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat
dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma ustreznem
strokovnem izpitu;
– dokazilo o delovnih izkušnjah.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Splošni službi, Oddelku za upravljanje z
objekti in vozili, Ministrstva za ﬁnance,
Župančičeva 3, Ljubljana, v nazivu podsekretar. Delo na tem delovnem mestu se
opravlja zgolj v nazivu podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-56/2004« in navedbo
razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-50 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali
univerzitetni diplomirani ekonomist;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj (v primeru, da ima kandidat magisterij ali doktorat se zahteva 5 let in 4 mesece delovnih
izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat
dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o delovnih izkušnjah;
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu;
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev,
Oddelku za davčni postopek na drugi stopnji, Ministrstva za ﬁnance, Šmartinska cesta
55, Ljubljana v nazivu podsekretar. Delo na
tem delovnem mestu se lahko opravlja zgolj
v nazivu podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-58/2004« in navedbo
razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-50 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

Št. 111-02-58/2004/1
Ob-34300/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni
mesti:
podsekretar v Sektorju za upravni
postopek na drugi stopnji s področja
carinskih in davčnih zadev.

Št. 111-02-52/2004/1
Ob-34301/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec – pripravnik v Sektorju za
sistem ﬁnanciranja lokalnih skupnosti.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik.
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Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat
dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za sistem ﬁnanciranja lokalnih
skupnosti Ministrstva za ﬁnance, Beethovnova 11, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-52/2004“ in navedbo razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-50 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

ganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat
dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o delovnih izkušnjah;
– dokazilo o znanju angleškega jezika;
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (kolikor ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za upravljanje s sredstvi EU,
Oddelku Nacionalnega sklada, Ministrstva
za ﬁnance, Beethovnova 11, Ljubljana, v
nazivu svetovalec II. Delo na tem delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivu svetovalec II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-54/2004“ in navedbo razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-50 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

Št. 111-02-54/2004/1
Ob-34302/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za upravljanje
s sredstvi EU.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani ekonomist ali univerzitetni
diplomirani ekonomist;
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj (v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo se zahteva 8 mesecev
delovnih izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– znanje angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-

Št. 111-02-55/2004/1
Ob-34303/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za upravljanje s sredstvi EU.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani ekonomist ali univerzitetni
diplomirani ekonomist;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo se zahteva 3 leta in 4 mesece delovnih izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– znanje angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se pre-
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ganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat
dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o delovnih izkušnjah;
– dokazilo o znanju angleškega jezika;
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (kolikor ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za upravljanje s sredstvi EU,
Oddelku centralne ﬁnančne in pogodbene
enote, Ministrstva za ﬁnance, Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu višji svetovalec III. Delo na tem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivu višji svetovalec
III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-55/2004“ in navedbo razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-50 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 111-02-57/2004/1
Ob-34304/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za dve uradniški delovni
mesti:
podsekretar v Sektorju za upravljanje
s sredstvi EU.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist ali
univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj (v primeru, da ima kandidat magisterij ali doktorat se zahteva 5 let in 4 mesece delovnih
izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– znanje angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
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– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat
dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o delovnih izkušnjah;
– dokazilo o znanju angleškega jezika;
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma o ustreznem
priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga
kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za upravljanje s sredstvi EU,
Oddelku Nacionalnega sklada, Ministrstva
za ﬁnance, Beethovnova 11, Ljubljana, v
nazivu podsekretar. Delo na delovnem
mestu se opravlja zgolj v nazivu podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-57/2004« in navedbo
razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-50 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 111-02-59/2004/1
Ob-34305/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
notranji revizor – višji svetovalec v
Uradu Republike Slovenije za nadzor
proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
1. državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv);
2. opravljen izpit za revizorski naziv
državni notranji revizor
ali
pred 21. 12. 2002 vpisan program izobraževanja oziroma pridobljen naziv preizkušeni notranji revizor, revizor, pooblaščeni
revizor, državni revizor, če kandidat predloži
certiﬁkat oziroma potrdilo o opravljenih vseh
izpitih, ki ga je izdal Slovenski inštitut za
revizijo ali Ministrstvo za ﬁnance ali Računsko sodišče
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ali
primerljiv revizorski naziv, pridobljen v
Republiki Sloveniji, ob predložitvi ustreznih
dokazov in če je bil ta naziv pridobljen pod
enako zahtevnimi pogoji, kot so našteti zgoraj,
3. znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat
dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– dokazilo o delovnih izkušnjah;
– dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
drugih posebnih pogojev.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna, Glinška 3, Ljubljana, v nazivu notranji revizor – višji svetovalec I. Delo na tem
delovnem mestu se opravlja zgolj v nazivu
notranji revizor – višji svetovalec I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-59/2004« in navedbo
razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-69-06 (Igor Zalokar).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 111-02-60/2004-1
Ob-34306/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
notranji revizor – višji svetovalec v
Uradu Republike Slovenije za nadzor
proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
1. državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga

kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv);
2. opravljen izpit za revizorski naziv
državni notranji revizor
ali
pred 21. 12. 2002 vpisan program izobraževanja oziroma pridobljen naziv preizkušeni notranji revizor, revizor, pooblaščeni
revizor, državni revizor, če kandidat predloži
certiﬁkat oziroma potrdilo o opravljenih vseh
izpitih, ki ga je izdal Slovenski inštitut za
revizijo ali Ministrstvo za ﬁnance ali Računsko sodišče
ali
primerljiv revizorski naziv, pridobljen v
Republiki Sloveniji, ob predložitvi ustreznih
dokazov in če je bil ta naziv pridobljen pod
enako zahtevnimi pogoji, kot so našteti zgoraj,
3. znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat
dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– dokazilo o delovnih izkušnjah;
– dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
drugih posebnih pogojev.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je
državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna, Glinška 3, Ljubljana, v nazivu notranji revizor – višji svetovalec I. Delo na tem
delovnem mestu se opravlja zgolj v nazivu
notranji revizor – višji svetovalec I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-60/2004« in navedbo
razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-69-06 (Igor Zalokar).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
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Druge objave
Št. 14/2004
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj objavlja

Ob-33720/04

sklenjene pogodbe o donacijah v novembru 2004
1. Finančni viri: Program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2002, Sklad za male projekte
Donacije dodeljene v okviru razpisa št. 2002/000-316, objavljenega dne 1. 10. 2004

Prejemnik:
Ime in kraj

Naziv projekta

Lokacija projekta

Trajanje
Znesek
projekta
donacije (EUR)
(meseci)

Odstotek celotnih upravičenih
stroškov
projekta (%)

36.697,59

80,00%

39.627,00

80,00%

33.050,00

75,43%

21.002,86

80,00%

41.000,00

78,97%

26.021,46

74,99%

47.216,40

80,00%

49.979,57

70,58%

40.160,22

80,00%

50.000,00

79,73%

39.970,00

79,99%

26.798,84

80,00%

47.376,06

77,67%

Občina Vuzenica,
Vuzenica

Projekt Bartolomei Soboth Slovenija: Koroška
- Muta - Vuzenica
statistična regija;
Avstrija: Zahodna in Južna
Štajerska

ŠENT Slovensko
združenje za duševno
zdravje,
Kranj

Splet tradicije, dela in
umetnosti

Slovenija: statistične regije
Gorenjska, Podravska in
Savinjska;
Avstrija: Celovec-Beljak in
Gradec

9

KGZS Kmetijsko
gozdarski zavod Kranj,
Kranj

Sadje cveti, človek živi

Slovenija: Gorenjska
statistična regija;
Avstrija: Celovec-Beljak

9

KGZS Kmetijsko
gozdarski zavod Ptuj,
Ptuj

S sodobnostjo do tradicije

Slovenija: statistične regije
Podravska, Pomurska,
Koroška, Savinjska,
Gorenjska;
Avstrija: Spodnja Koroška,
Celovec-Beljak

IPAK Inštitut za simbolno
analizo in razvoj
informacijskih tehnologij,
Velenje

Virtualno omrežje mladih
izumiteljev

Slovenija: statistične
regije Savinjska, Koroška,
Pomurska;
Avstrija: Vzhodna
Štajerska

9

Občina Radlje ob Dravi,
Radlje ob Dravi

Tržnica Radlje

Slovenija: Koroška
statistična regija;
Avstrija: Zahodna in Južna
Štajerska

9

BSC Poslovno podporni
center Kranj,
Kranj

“PET (5)” “Mladinska
Podjetniška Energija za
Turizem”

Slovenija: Gorenjska
statistična regija;
Avstrija: Spodnja Koroška

9

Inštitut za ekološke
raziskave ERICo Velenje,
Velenje

Termoelektrarna
Šoštanj in prekomejno
onesnaževanje zraka v
letih 1987-2004

Slovenija: Savinjska
statistična regija;
Avstrija: Gradec

KGZS Kmetijsko
gozdarski zavod Celje,
Celje

Usposabljanje - korak k
razvoju

Slovenija: statistični regiji
Koroška in Savinjska;
Avstrija: Spodnja Koroška
in Celovec-Beljak

9

Čebelarska zveza
Zg.Gorenjske,
Žirovnica

Izobraževalno vzrejni
center Zelenica

Slovenija: Gorenjska
statistična regija;
Avstrija: Celovec-Beljak

9

Društvo Mozaik, Murska
Sobota

Nove poti do socialne
vključenosti

Slovenija: Pomurska
statistična regija;
Avstrija: Vzhodna Štajerska

9

Srednja kmetijska šola
Maribor,
Maribor

Pridelava kakovostnih
sadnih žganj

Slovenija: Podravska
statistična regija;
Avstrija: Gradec

PRA - Prleška razvojna
agencija GIZ,
Ljutomer

Grossmann 2005: 100
let ﬁlma

Slovenija: Pomurska in
Podravska statistična
regija;
Avstrija: Gradec, Vzhodna
Štajerska

9

9

9

9

9
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2. Finančni viri: Program Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Madžarska 2002, Skupni sklad za male projekte
Dodatne donacije dodeljene v okviru razpisa št. 2002/000-308, objavljenega dne 26. 3. 2004

Prejemnik:
Ime in kraj

Naziv projekta

Lokacija projekta

Tradicionalna
vinogradniška vas

Slovenija: Pomurska
statistična regija;
Madžarska: Zalska in
Železna županija

Zavod za turizem
Dobrovnik

Ljudske obrti za turizem v
Dobrovniku

Slovenija: Pomurska
statistična regija;
Madžarska: Železna
županija

Zveza tabornikov
Pomurja, Ljutomer

Izziv prihodnosti

Slovenija: Pomurska
statistična regija;
Madžarska: Zalska in
Železna županija

Društvo DOTA, Črenšovci

Trajanje
projekta
(meseci)

Znesek
donacije (EUR)

Odstotek
celotnih
upravičenih
stroškov
projekta (%)

44.122,00

88,55%

46.851,00

90,00%

39.360,00

89,25%

9

9

9

Agencija Republika Slovenije
za regionalni razvoj

Ob-33910/04
Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
na podlagi sklepa Občinskega sveta občine
Preddvor, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Preddvor
I. Naziv in sedež prodajalca: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, tel.
04/275-10-00, faks 04/275-10-20, e-mail:
obcina.preddvor@siol.net.
II. Predmet prodaje je vgrajena oprema za
daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v Preddvoru, ki obsega:
a) kotlovsko opremo:
– kotel na lesno biomaso Kolbach K-8 moči
2,5 MW s kondenzacijsko napravo, napravo za
vzdrževanje statičnega tlaka, hidravliko silosa z
dozatorjem goriva,
– toplovodni kotel moči 4 MW – gorivo ekstra
lahko kurilno olje;
b) toplotno omrežje:
– omrežje dolžine 6.428 ms 110 priključki pri
103 odjemalcih;
c) daljinski nadzor s toplotnimi postajami pri
odjemalcih:
– sistem daljinskega nadzora dobavitelja Eltec Mulej,
– kompaktne toplotne postaje KTP Bled,
dobavitelja EL-tec Mulej.
Iz celotnega sistema se ogreva širše
območje naselja Preddvor, zato bo kupoprodajna pogodba sklenjena le s kupcem, ki se bo
zavezal, da bo nadaljeval z obratovanjem celotne opreme na isti lokaciji, pod pogoji, ki za
odjemalce ne bodo slabši, kot do sedaj in bo za
sposobnost dolgoročnega zagotavljanja obratovanja daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
ponudil najboljša jamstva in reference. Oprema
se proda le kot celota. Razmerje z lastnikom
nepremičnine, na kateri se nahaja kotlovska
oprema, ki je predmet prodaje, uredi kupec sam.
Izhodiščna vrednost opreme na dan
30. november 2004 znaša 689,739.000 SIT. V
ceni je vključen DDV.
III. Ponudbo za nakup opreme lahko dajo
pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS,
in ﬁzične osebe, ki so državljani RS. Ponudniki

morajo izpolnjevati pogoje za izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja
toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo.
Ponudniki za nakup opreme svoje pisne
ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno
oddajo do vključno 27. 12. 2004 do 11. ure, na
naslov: Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205
Preddvor, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za
nakup DOLB«.
IV. Ponudnik mora v ponudbi navesti in predložiti:
a) podatke o ponudniku (ime in priimek
ﬁzične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta, oziroma dokazilo o registraciji);
b) ponujeno ceno za opremo, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene in mora biti poravnana
najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe;
c) reference o izkušnjah z opravljanjem
daljinskega ogrevanja;
d) pisno izjavo z zavezo, da bo nadaljeval z
obratovanjem celotne opreme na isti lokaciji,
pod pogoji, ki za odjemalce ne bodo slabši, kot
dosedaj in bo za sposobnost dolgoročnega
zagotavljanja obratovanja daljinskega ogrevanja
na lesno biomaso ponudil najboljša jamstva in
reference.
V. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo dne 27. 12. 2004 ob 14.
uri v prostorih sejne sobe Občine Preddvor
odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Občine Preddvor.
VI. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine, pri enaki ponudbi pa tistega, ki
ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.
VII. Z izbranim ponudnikom se sklene
kupoprodajna pogodba najkasneje v 30 dneh
po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
VIII. Obveza prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje,
je izključena.
IX. Za vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb je kontaktna oseba Marko Bohinec, tel. 04/275-10-00. Dokumentacijo o opremi
lahko interesenti dobijo v sprejemni pisarni
Občini Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor,
v času uradnih ur.
Občina Preddvor

Št. 035-1/04-03
Ob-33951/04
Občina Majšperk v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) in na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Majšperk št. 035-1/04-2 z dne
13. 5. 2004 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Majšperk
I. Naziv in sedež prodajalca: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, tel.
02/795-08-30, faks 02/794-42-21, e-mail:
natasa.obc.majsperk@siol.net.
II. Predmet prodaje je nezazidano stavbno
zemljišče parcelna številka 280/8 pripisane pri
vložni št. 230 k.o. Skrblje, v velikosti 734 m².
Zemljišče, ki je predmet prodaje, se nahaja
v ureditvenem območju P19-P1 naselja Breg in
je predvideno za potrebe stanovanjskega naselja. Izhodiščna vrednost zemljišča na podlagi
cenitve znaša 1,523.784 SIT z vključenim
DDV.
III. Ponudbo za nakup zemljišča lahko dajo
pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, in ﬁzične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije. Ponudniki za nakup zemljišča svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti
pošljejo ali osebno oddajo do vključno 20. 12.
2004 do 12. ure, na naslov: Občina Majšperk,
Majšperk 32a, 2322 Majšperk, z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup zemljišča«. Osebno
prinesene ponudbe je potrebno do navedenega
datuma oddati na Občini Majšperk, sprejemna
pisarna ali po pošti.
IV. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene,
b) podatke o ponudniku (ime in priimek
ﬁzične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma dokazilo o registraciji),
c) način plačila kupnine.
V. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje županja Občine Majšperk, dne
20. 12. 2004 ob 14. uri, v prostorih sejne sobe
Občine Majšperk.
VI. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponu-
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jene kupnine, pri enaki ponudbi pa tistega, ki
ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.
VII. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 8 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, rok za
plačilo kupnine pa je 8 dni po podpisu pogodbe
pri notarju.
VIII. Kupec zemljišča, ki je predmet javnega
zbiranja ponudb, mora plačati tudi stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos
se opravi po plačilu kupnine in sklenitvi pogodbe
o nakupu stanovanja.
Pripadajoči davek in eventualno druge stroške v zvezi s pogodbo plača kupec.
IX. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo
s ponudnikom ki ponudi najugodnejše pogoje, je
izključena.
X. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem
ponudb dobijo interesenti pri Občini Majšperk,
Majšperk 32a, 2322 Majšperk, tel. 02/795-08-30,
kontaktna oseba: Tatjana Varžič.
Občina Majšperk
Ob-34056/04
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje vabi ponudnike k oddaji ponudb za
izvedbo strojnih in elektro gradbenih instalacij v
okviru gradnje naprave za razžveplanje dimnih
plinov na bloku TET 2.
Izvedba gradbenih instalacij obsega:
Sklop 1: strojne inštalacije:
1. ogrevanje,
2. prezračevanje,
3. komprimiran zrak,
4. vodovod,
5. kanalizacija,
6. notranje hidrantno omrežje.
Sklop 2: elektro inštalacije:
1. razsvetljava,
2. razvod moči,
3. stikalni bloki,
4. javljanje požara,
5. računalniška mreža in telefonske povezave.
Naročnik bo izvajalca izbral po postopku s
pogajanji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje pri Poloni Leskovšek, tel. 03/565-12-85. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak
delovni dan od 8. do 12. ure. Cena razpisne
dokumentacije je 15.000 SIT. Znesek je potrebno
nakazati na TRR 26330-0012039086 s pripisom
»RD – izvedba gradbenih inštalacij«. Ponudniki
morajo za dvig dokumentacije predložiti potrdilo
o plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo
podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka). Ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo tudi po pošti.
Dodatna pojasnila lahko zainteresirani
ponudniki dobijo v Termoelektrarni Trbovlje pri
Dušak Dominiku za sklop 1 (tel. 03/565-12-38)
in Ahac Jožetu za sklop 2 (tel. 03/565-12-35).
Rok za oddajo ponudb je 13. 1. 2005 do 12.
ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 3
Ob-33756/04
Ratajc Branko s.p., Ribarnica SOM, Dupleška cesta 41 – v stečaju, Maribor, na podlagi
sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Mariboru z dne 30. 1. 2004, opr. št.: St 158/2003,
objavlja
prodajo nepremičnega premoženja
stečajnega dolžnika z zbiranjem ponudb in
prodajo najugodnejšemu ponudniku
in sicer:
Idealni del 1/3 celote sklopa stanovanjskih
objektov s poslovnim prostorom na Dupleški
cesti 41, Maribor, k.o. Brezje, vl. št. 29, parc. št.

Št.

475, po najnižji ceni 4,200.000 SIT. (Celoto predstavlja dvorišče v izmeri 509 m2, stanovanjska
stavba 112 m2 in gospodarsko poslopje 35 m2.)
Nepremičnina je zasedena;
pod naslednjimi pogoji:
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici
v 15 dneh po tej objavi na Okrožno sodišče v
Mariboru, s pripisom »stečaj Ratajc Branko s.p.,
ponudba za odkup – ne odpiraj«.
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv kupca
in njegov točen naslov, ponujeni znesek,
ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti notarsko
overjeno izjavo, s katero pod materialno in
kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstajajo
dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Ponudnik mora pred iztekom roka za oddajo
ponudb vplačati varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene na TRR prodajalca št.
04515-0001034043 odprt pri Novi KBM. Varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino,
ostalim ponudnikom pa brez obresti vrne v treh
delovnih dneh po izbiri najboljšega ponudnika.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v
5 dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje
ponudb. Najboljši ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo o nakupu v 10 dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 15 dneh
po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če najboljši ponudnik ne sklene pogodbe
ali ne plača v celoti kupnine v predvidenem roku,
se smatra, da je odstopil od nakupa in je pogodba
razveljavljena po samem zakonu, varščina pa se
mu ne vrne in zapade v korist stečajne mase.
Vse stroške, davčne in druge dajatve plača
kupec.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 211-45/04-511
Ob-33693/04
Upravna enota Ravne na Koroškem, vodja
oddelka za upravne notranje zadeve, izdaja po
pooblastilu načelnice Upravne enote Ravne na
Koroškem, št. 020-3/00-204 z dne 3. 4. 2000, na
podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04), v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Milana Stevića ter
Majo Stević, sedaj neznanega prebivališča, po
uradni dolžnosti, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika mladoletnima
Milanu Steviću, roj. 16. 10. 1992, ter Maji Stević,
roj. 16. 10. 1994, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Črni na Koroškem, Lampreče 26, se postavi
Robert Pečnik, delavec Upravne enote Ravne na
Koroškem.
2. Začasni zastopnik ju bo zastopal toliko časa,
dokler v postopku ne nastopi njun zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.
Št. 20900-70/04-21213
Ob-33724/04
Republika Slovenija, Upravna enota Domžale
izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99) in po pooblastilu št. 12300-018/00-24 z
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Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ponudnikom.
Premoženje se prodaja po sistemu »videno
- kupljeno«.
Podrobnejše informacije o premoženju ter o
ogledu premoženja dobite vsak delavnik med
8. in 14. uro po tel. 02/420-02-04.
Ratajc Branko s.p., Ribarnica SOM –
v stečaju, Maribor
Ob-33749/04
Trgovina in proizvodnja Tomaž Peternel s.p.,
Struževo 3, 4000 Kranj, preklicuje preklic objave
o zaprtju s.p., objavljen v Uradnem listu RS, št.
114 z dne 22. 10. 2004, Ob-28557/04.
Ob-33748/04
Zaradi osebnih razlogov z 31. 12. 2004 zapiram svojo dejavnost Inštalacije Boh, Jernej Boh
s.p. Dejavnost ima šifre F/45.33, DK/29.23,
F45.4.
Ob-33750/04
Objavljam, da s.p. Franc Lukšič preneha
gostinsko dejavnost v Lokalu Bar na luži, Igriška
5, Ljubljana z dnem 1. 12. 2004 in prijavljam
izbris iz registra samostojnih podjetnikov z dnem
31. 12. 2004.
Ob-33881/04
Kraljič Jožef s.p. Mizarstvo Kraljič, Arclin
64/a, 3211 Škofja vas, mat. št. 5469557, ID št.
SI80044379, vpisan v register samostojnih podjetnikov pri Davčnem uradu Celje pod opravilno
št. 03 - 1548/94, v skladu s 76. členom Zakona
o gospodarskih družbah objavljam, da bom z
dnem 1. 1. 2005 prenehal poslovati kot samostojni podjetnik.

dne 15. 5. 2000, v zadevi – ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Korać Safudina, Korać
Aide in Korać Emila, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankam Korać
Safudinu, roj. 7. 5. 1968 Berane, Korać Aidi, roj.
31. 7. 1976 Berane in Korać Emilu, roj. 4. 4. 2000
Esch-Sur-Alzette, s prijavljenim stalnim prebivališčem Homec, V. ulica 3/a, se postavi Kalčič Urško,
uradnico Upravne enote Domžale.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranke v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi njihov
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma stranke
same ali njihov pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.
Št. 2/10-08-21102-416/2004-9
Ob-33726/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02)
in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Košir Miloša, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Košir
Milošu, roj. 13. 4. 1960, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Zgornja Senica 13, Medvode, se postavi Marko Aškerc, delavec Upravne
enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama ali
njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.
Št. 209-225/2002
Ob-33892/04
Upravna enota Koper, Oddelek za upravne
zadeve izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena
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Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika
Upravne enote Koper št. 032-15/2004 z dne 19. 10.
2004 v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Korošec Tomaža, s prijavljenim
stalnim prebivališčem v Kopru, na naslovu Ulica
Vena Pilona št. 2, sedaj neznanega prebivališča, po
uradni dolžnosti sklep o postavitvi začasnega
zastopnika:
1. Korošec Ranka, prebivajoča na naslovu
Ulica Vena Pilona št. 2 v Kopru, se postavi za
začasno zastopnico Korošec Tomažu, roj. 20. 3.
1974 v Ljubljani, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Kopru, na naslovu Ulica Vena Pilona št. 2,
sedaj neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi sama
stranka, njen zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.
4. V tem postopku niso nastali posebni stroški.
Št. 2/05-09-21102-702/2004-14
Ob-33911/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02)
in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z
dne 24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega
stalnega prebivališča Agnese Čaušević, ml.
Roberta Čauševiča, sedaj neznanega prebivališča,
izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika strankama Agnesi
Čaušević, roj. 1. 12. 1979, Robertu Čauševiču, roj.
23. 1. 2002, s prijavljenim stalnim prebivališčem na
naslovu Levarjeva ulica 4, Ljubljana, se postavi
Marko Aškerc, delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranki v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranki sami ali
njun pooblaščenec.
Št. 209-368/2004
Ob-33930/04
Upravna enota Izola izdaja na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in
73/04) v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Žiže Miroslava, sedaj neznanega prebivališča, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Petrak-Mlekuž Mirjam iz Izole, Drevored
1. maja 006, tajnico Krajevne skupnosti Izola, Halietum, Jagodje-Dobrava, se postavi za začasno
zastopnico stranki Žiži Miroslavu, roj. 8. 10. 1962 v
Podplaninskem selu, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Izola, Sončno nabrežje 4, sedaj
neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi sama
stranka, njen zastopnik ali pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.
Št. 420-2004
Ob-33952/04
Upravna enota Murska Sobota Oddelek za
kmetijstvo in gospodarstvo izdaja na podlagi 51.
člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.
l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in po pooblastilu načelnika Upravne enote Murska Sobota št.
031-2/2004-0002 z dne 1. 6. 2004 v upravni zadevi
komasacije zemljišč na komasacijskem območju
Markovci, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Komasacijskim udeležencem, Horvat Ani,
Francija in Halbvedl Mariji, Avstrija, čigar prebivališče je neznano ter Horvat Ani, roj. 16. 2. 1923,
Markovci 3 (sedaj dom oskrbovancev Ormož),
zaradi procesne nesposobnosti, se v komasacijskem postopku Markovci za začasnega zastopnika
postavi Horvat Štefan, roj. 17. 12. 1957, Bundesstrasse 50/4, 2102 Bisamberg, Avstrija.
2. Začasni zastopnik sodeluje v komasacijskem
postopku Markovci do pravnomočnosti odločbe za
izkaz št. 3/1.
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3. Zoper ta sklep posebna pritožba ni dovoljena.

3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.

Št. 209-76/2004
Ob-34085/04
Upravna enota Krško na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in
73/04), po pooblastilu načelnika upravne enote s
šifro 032-4/2004 z dne 19. 5. 2004, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Gorjup Gorazda, s stalnim prebivališčem na naslovu
Kobile 4, izdaja po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
I. Za začasnega zastopnika stranki Gorjup
Gorazdu, roj. 27. 2. 1963, s stalnim prebivališčem
na naslovu Kobile 4, se postavi Mojca Železnik,
delavka Upravne enote Krško.
II. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama ali
njen pooblaščenec.

Št. 252-328/2004-2
Ob-34092/04
Upravna enota Hrastnik izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04), v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje tujcu Muzliaj
Zymru z neznanim prebivališčem ter po uradni
dolžnosti naslednji sklep:
1. V postopku razveljavitve dovoljenja za
začasno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji Muzliaj Zymru, roj. 6. 2. 1976 v Uce, državljanu Srbije in
Črne gore, se postavi začasno zastopnico Selič
Mojco, delavko Upravne enote Hrastnik.
2. Začasna zastopnica bo zastopala stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik, ali predstavnik oziroma stranka sama.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.

Št. 20900-135/03-21213
Ob-34087/04
Republika Slovenija, Upravna enota Domžale
izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99) in po pooblastilu št. 12300-018/00-24 z dne
15. 5. 2000, v zadevi – ugotavljanje dejanskega
stalnega prebivališča Hilić Ermina, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Hilić
Erminu, roj. 14. 3. 1972 Lubarda, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Domžale, Župančičeva ul. 7,
se postavi Kalčič Urško, uradnico Upravne enote
Domžale.
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. 252-310/2004-6
Ob-34093/04
Upravna enota Hrastnik izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04), v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje tujcu Buzhala Kastriotu z neznanim prebivališčem ter po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. V postopku razveljavitve dovoljenja za
začasno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji Buzhala Kastriotu, roj. 12. 9. 1984 v Budakovem,
državljanu Srbije in Črne gore, se postavi začasno
zastopnico Selič Mojco, delavko Upravne enote
Hrastnik.
2. Začasna zastopnica bo zastopala stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik, ali predstavnik oziroma stranka sama.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.

Št. 20900-110/03-21213
Ob-34089/04
Republika Slovenija, Upravna enota Domžale
izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99) in po pooblastilu št. 12300-018/00-24 z dne
15. 5. 2000, v zadevi – ugotavljanje dejanskega
stalnega prebivališča Selman Anesa, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Selman
Anesu, roj. 13. 10. 1982 Prijedor, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Domžale, Ljubljanska c. 84,
se postavi Kalčič Urško, uradnico Upravne enote
Domžale.
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. 252-325/2004-2
Ob-34094/04
Upravna enota Hrastnik izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04), v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje tujcu
Kastrati Avniju z neznanim prebivališčem ter po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. V postopku razveljavitve dovoljenja za
začasno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji
Kastrati Avniju, roj. 5. 3. 1973 v Turjake, državljanu
Srbije in Črne gore, se postavi začasno zastopnico
Selič Mojco, delavko Upravne enote Hrastnik.
2. Začasna zastopnica bo zastopala stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.

Št. 252-327/2004-2
Ob-34091/04
Upravna enota Hrastnik izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04), v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje tujcu
Paqarizi Agronu z neznanim prebivališčem ter po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. V postopku razveljavitve dovoljenja za
začasno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji
Paqarizi Agronu, roj. 19. 10. 1981 v Dragobilu,
državljanu Srbije in Črne gore, se postavi začasno
zastopnico Selič Mojco, delavko Upravne enote
Hrastnik.
2. Začasna zastopnica bo zastopala stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik, ali predstavnik oziroma stranka
sama.

Št. 252-326/2004-2
Ob-34095/04
Upravna enota Hrastnik izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,
70/00, 52/02 in 73/04), v upravni zadevi razveljavitve dovoljenja za začasno prebivanje tujcu
Paqarizi Petritu z neznanim prebivališčem ter po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. V postopku razveljavitve dovoljenja za
začasno prebivanje tujca v Republiki Sloveniji
Paqarizi Petritu, roj. 13. 9. 1981 v Dragobilu, državljanu Srbije in Črne gore, se postavi začasno
zastopnico Selič Mojco, delavko Upravne enote
Hrastnik.
2. Začasna zastopnica bo zastopala stranko v
postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti
zastopnik ali predstavnik oziroma stranka sama.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritožba.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 013-16/2004-4
Ob-33710/04
Sindikat Občinskih upravnih organov
Nova Gorica, s sedežem Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, katerega pravila
sindikata so bila sprejeta v hrambo z odločbo upravnega organa št. 013-83/93-1/Us
dne 27. 10. 1993 in so bila vpisana v evidenco statutov in pravil sindikatov pod zaporedno št. 60, se z dnem 29. 11. 2004 izbriše iz
evidence statutov in pravil sindikatov.
Št. 121-11/2004-1532
Ob-33711/04
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
Pravila o organiziranosti in delovanju Sindikata skupine Merkur, s sedežem v Naklem, Cesta na Okroglo 7, z dne 20. 10.
2004.
Pravila iz 1. točke se vpišejo v evidenco
statutov in pravil sindikatov pri tem organu,
pod zaporedno številko 179.
Št. 121-12/2004-1532
Ob-33712/04
Z dnem 30. 11. 2004 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti Kranj izbrišejo Pravila o organiziranosti
in delovanju Sindikata podjetja Merkur
– trgovina in storitve, Koroška cesta 1,
Kranj, vpisana pod zap. št. 90.
Št. 029-5/2004
Ob-33728/04
Pravila sindikata podjetja Transport
Krško, Cesta krških žrtev 133, Krško, ki
so bila z odločbo št. 5-013-6/93, z dne 3. 5.
1993, vzeta v hrambo pri Občini Krško, vpisana v evidenco pod zap. št. 3, z matično
številko 5953880, se vzamejo iz hrambe in
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 013-17/2004-4
Ob-34096/04
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
1. 12. 2004 v hrambo statut Sindikata azbestnih bolnikov Slovenije (SABS), Mestna
občina Nova Gorica, Gradnikove brigade 6,
Nova Gorica.
Ime sindikata je Sindikat azbestnih bolnikov Slovenije (SABS), Mestna občina
Nova Gorica; skrajšano ime – kratica pa je
SABS Mestna občina Nova Gorica.
Sedež sindikata je na naslovu: Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica.
Sindikat je z dnem 1. 12. 2004 pridobil
lastnost pravne osebe.
Statut organizacije sindikata je vpisan v
evidenco statutov sindikatov Upravne enote
Nova Gorica pod zaporedno št. 141.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-43/04-9
Ob-33692/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 29. 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

Št.

Grand Hotel Union, d.d., Miklošičeva 1,
Lljubljana (v nadaljevanju: GH Union) in
Hotel Lev, d.d., Vošnjakova 1, Ljubljana
(v nadaljevanju: Hotel Lev) skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo kontrolnega interesa v smislu pridobitve
večinskega lastniškega deleža družbe Hotel
Lev s strani družbe GH Union, na podlagi
kupoprodajne pogodbe, ki jo je dne 16. 9.
2004 družba GH Union sklenila s konzorcijem lastnikov družbe Hotel Lev o nakupu
oziroma prodaji večinskega paketa delnic,
kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega odstavka
11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih informacij in značilnosti ponudbe
in povpraševanja na upoštevnem trgu (trg
hotelirstva oziroma ponudbe prenočitvenih
zmogljivosti, gostinskih storitev in konferenčnih zmogljivosti) Urad ugotavlja, da v
zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po
12. členu Zakona
o ustanovah
Ob-33721/04
Na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95) minister za
zunanje zadeve izdaja
soglasje
k aktu o ustanovitvi evropskega regionalnega interkulturnega centra – mednarodne
ustanove s sedežem v Ljubljani, Vojkova 87.
Ministrstvo v Svet ustanove kot svojega
predstavnika imenuje veleposlanika Petra
Toša.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Objave po
Zakonu o
elektronskih
komunikacijah
Št. 300-66/2004/19
Ob-34297/04
Na podlagi drugega odstavka 13. člena
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 46/04 in 86/04), v zadevi javnega razpisa za izvajalca univerzalne storitve,
v delu, ki se nanaša na končne uporabnike
invalide, Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije izdaja naslednji sklep:
1. Sklep o uvedbi javnega razpisa za
določitev izvajalca univerzalne storitve,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 81-84 z
dne 30. 7. 2004, Ob-21026/04, se razveljavi v alinei (e) prve točke prvega odstavka
pod oznako predmet razpisa zagotavljanje
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ukrepov za končne uporabnike-invalide,
v polnem besedilu: zagotavljanje ukrepov
za končne uporabnike-invalide, ki jih določi
vlada na usklajen predlog ministra oziroma ministrice, pristojnega oziroma pristojne
za socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu:
minister, pristojen za socialne zadeve), in ki
končnim uporabnikom-invalidom omogočajo
ustrezen dostop do in uporabo javno dostopnih telefonskih storitev, vključno z dostopom
do storitev v sili, imenikov in imeniških služb,
kot ga imajo drugi končni uporabniki (v nadaljnjem besedilu: ukrepi za invalide).
2. Kolikor predstavljajo smiselno povezavo z razveljavljenim delom iz prejšnje točke
tega sklepa, se v takem obsegu razveljavijo
vsi tako smiselno povezani deli sklepa o
uvedbi javnega razpisa iz prejšnje točke izreka tega sklepa.
3. Zoper ta sklep ni pritožbe.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 131
Ob-33695/04
Alta Propaganding d.o.o., Zgoša 53,
4275 Begunje na Gorenjskem, objavlja po:
– sklepu št. 1 sprejetem dne 18. 12.
2002, da se vpisani osnovni kapital družbe,
v vrednosti 2,800.000 SIT poveča iz sredstev družbe nerazdeljenega čistega dobička poslovnega leta 2002 za znesek v višini
3,480.000 SIT. Tako povečani osnovni kapital družbe znaša 6,280.000. SIT;
– sklepu št. 2: družbeniki imajo v osnovnem kapitalu nominalne vrednosti 6,280.000
SIT sledeče poslovne deleže: Križnar Vladimir 3,000.000 SIT, Križnar Mojca 3.000.000
SIT ter družba Alta Propaganding d.o.o.
280.000 SIT;
– sklepu št. 7: povečani osnovni kapital družbe 6,280.000 SIT se zmanjša za
280.000 SIT z umikom lastnega poslovnega deleža družbe, tako da znaša zmanjšan
osnovni kapital družbe 6,000.000 SIT, v katerem imata družbenika Križnar Vladimir in
Križnar Mojca vsak poslovni delež v nominalni vrednoti 3,000.000 SIT.
Alta Propaganding, d.o.o.
Ob-33727/04
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah obveščamo vse upnike, da
je skupščina družbe DPN-UBK, d.o.o., Tržaška 116, Ljubljana na svojem zasedanju dne
28. 10. 2004 med drugim sprejela tudi
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
in sicer se je kapital v višini
17,567.103 SIT
zmanjšal
za
15,400.000 SIT na 2,167.103 SIT.
Upnike pozivamo, da v roku 8 dni obvestijo družbo DPN-UBK, d.o.o. na naslov
Tržaška 116, Ljubljana, o morebitnem nasprotovanju sprejetemu sklepu.
DPN-UBK d.o.o.
direktor družbe: Abdulah Zejnelagič
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Ob-34311/04
Družba TILS proizvodnja, trgovina, izvoz-uvoz, d.o.o., Ljubljana, skladno s 454.
členom ZGD objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
iz dosedanjih 38,342.869 SIT na
3,872.000 SIT.
Poziva se vse upnike, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
TILS d.o.o.
direktor
Tkalec Ivan

Sklici skupščin
Ob-33931/04
Na podlagi prvega in drugega odstavka
283. člena Zakona o gospodarskih družbah,
uprava družbe Pozavarovalnice Sava, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, sklicuje
15. sejo skupščine
Pozavarovalnice Sava, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 12. januarja 2005, ob
12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 56 (v veliki sejni sobi v 9. nadstropju
– vhod Dunajska 58).
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Skupščina se seznani z vabljenim notarjem.
2. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z odstopno izjavo mag. Igorja Kušarja z dne 2. 11. 2004
o odstopu s funkcije predsednika in člana
nadzornega sveta.
b) Za članico nadzornega sveta – predstavnico delničarjev se za štiriletno mandatno obdobje izvoli Mateja Lovšin Herič.
Izvoljena članica nadzornega sveta nastopi mandat z dnem zasedanja skupščine,
to je 12. januarja 2005.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini z
uresničevanjem glasovalne pravice imajo
samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavili svojo
udeležbo v tajništvu družbe in so vpisani v
centralnem registru KDD na zadnji dan prijave na skupščino.
Gradivo s predlogi sklepov za skupščino
je na voljo v tajništvu družbe vsak delovni
dan med 12. in 13. uro, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice
Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje
en glas.
Ponovno zasedanje skupščine
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne uro pozneje, to je ob
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13. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Pozavarovalnica Sava, d.d.
uprava
Ob-33950/04
Na podlagi določil statuta delniške družbe Lipa d.d. Šentjur ter v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje
4. skupščino
delniške družbe Lipa d.d. Šentjur,
ki bo dne 11. 1. 2005 ob 9. uri v prostorih
družbe na Drofenikovi 3 v Šentjurju, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za organe skupščine se
izvolijo:
a) predsednik odvetnik Tomaž Čad,
b) preštevalka glasov Zagajšek Slavica.
Skupščini prisostvuje vabljeni notar iz
Šmarij pri Jelšah Pavel Rojs.
2. Sprejem letnega poročila za leto 2003
in odločanje o uporabi bilančnega dobička
ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
Sprejme se letno poročilo za leto 2003.
Ugotovljeni bilančni dobiček za leto 2003 v
višini 17,595.000 SIT ostane nerazporejen.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata skupščini, da sprejme naslednji
sklep:
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2003.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo za skupščino
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih uprave v Šentjurju, Drofenikova 3, vsak
delovni dan od prvega naslednjega delovnega dne od dne objave skupščine od 9.
do 12. ure.
Lipa d.d. Šentjur
uprava družbe
Ob-34323/04
Uprava banke Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana na podlagi člena XIV. A. statuta banke sklicuje
skupščino
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana,
ki bo v sredo, 12. 1. 2005 ob 9. uri v prostorih Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Boris Bajt.

Za preštevalko glasov se imenuje Tina
Smolnikar Bremec.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
2.1 Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana z izdajo 62.028 navadnih imenskih delnic 6. izdaje v nominalni vrednosti 10.000
SIT vsaka, povečuje osnovni kapital banke
z novimi denarnimi vložki v skupni vrednosti
620,280.000 SIT. Banka bo delnice izdala
v nematerializirani obliki in jih bo izročila
vpisniku z vpisom delnic na njegov račun
pri KDD, po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
Osnovni kapital se na osnovi tega poveča na 3.721,658.000 SIT.
2.2 Delnice 6. izdaje so navadne, imenske in nedeljive.
Delnice dajejo imetnikom enake pravice
kot delnice prejšnjih izdaj.
2.3 Na podlagi 313. člena Zakona o gospodarskih družbah se prednostna pravica
obstoječih delničarjev za nakup novih delnic
omeji na Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstrasse 13, A-1030 Wien, vseh
preostalih pa izključi.
2.4 Na podlagi 4. točke prvega odstavka
18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev se ne izvede javna ponudba delnic.
2.5 Upravičenci lahko delnice vpisujejo
na sedežu banke in vplačujejo na račun
banke v 30 dneh od dneva poziva uprave.
Uprava mora pisno pozvati upravičenca k
vpisu in vplačilu delnic najpozneje v dveh
delovnih dneh od dneva prejema sklepa registrskega sodišča o vpisu skupščinskega
sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Delnice se vplačujejo v celoti po vrednosti 130.000 SIT za eno delnico.
Emisijska vrednost delnic znaša 8.063,640.000 SIT.
Vplačani presežni kapital tako znaša
7.443,360.000 SIT.
Kolikor celotna izdaja delnic do roka iz
tega člena ne bi bila vpisana in vplačana, se
izdaja šteje kot neuspešna, vplačana sredstva na račun vplačila delnic pa se vrnejo
vplačnikom najkasneje v 30 dneh od dneva
zaključka roka za vpis in vplačilo delnic.
2.6 Za prenos delnic te emisije delnic veljajo določila IX.B člena Statuta Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana.
2.7 Uprava skupščini predloži pisno poročilo o razlogu za omejitev/izključitev prednostne pravice.
2.8 Nadzorni svet se pooblašča, da po
izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine in števila delnic uskladi besedilo statuta z novo višino osnovnega kapitala
in številom delnic.
2. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je mag.
Martin Gruell dne 16. novembra 2004 odstopil s funkcije člana nadzornega sveta in
predsednika nadzornega sveta.
Mag. Helmut Bernkopf se imenuje na
funkcijo člana nadzornega sveta.
3. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
na Šmartinski 140, od 10. 12. 2004 dalje.
Skupščine banke se imajo pravico udeležiti
delničarji banke, v korist katerih so 10 dni
pred sejo skupščine na njihovo ime vknjižene delnice v delniški knjigi oziroma na
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računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri
KDD. Delničarji banke morajo najkasneje tri
dni pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu uprave banke.
Na skupščini banke lahko delničarja zastopa
tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega pooblastila.
Bank Austria Creditanstalt d.d.
uprava banke
dr. France Arhar
dr. Klaus Priverschek
dr. Heribert Fernau
mag. Stefan Vavti

Zavarovanja
SV 1161/04
Ob-34488/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa SV 1161/04 z dne 3. 12.
2004, notarja Marka Finka iz Celja, je bilo
stanovanje v stanovanjski hiši v Celju, Dečkova 50, stoječi na parc. št. 1219/22, k.o.
Spodnja Hudinja, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 5. 2001, med
prodajalko Seničar Jožico in kupcem Srše
Brankom, zastavljeno v korist upnice Steiermärkische Bank und Sparkassen, A.G.,
Sparkassenplatz 4, 8010-Graz, Avstrija, z
enolično identiﬁkacijsko številko 1900773,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
11.000 EUR s pripadki, napram dolžniku
Srše Branku.
SV 791/04
Ob-34489/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-791/04 z dne
3. 12. 2004, je bila nepremičnina, poslovni
prostor št. 3B, v Novem mestu, na Novem
trgu, v poslovno trgovski stavbi (kare L),
ki stoji na parcelah, vpisanih v z.k. vl. št.
1280 k.o. Novo mesto, v I. nadstropju (v
etaži C), objekta B, ki ni vpisana v etažni
lastnini in meri 35,70 m2, s pripadajočim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah, ki služijo poslovno trgovski zgradbi kot celoti, last posojilojemalca, dolžnika
in zastavitelja Pavlič Tomaža, Mušičeva
ulica 15, Novo mesto, zastavljeno v korist
posojilodajalke in upnice Planinšek Marije, rojena 27. 11. 1959, stanuje Pod Trško
goro 98a, Novo mesto, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,937.820 SIT s
pripadki.
SV 1802/04
Ob-34490/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat, opravilna številka SV 1802/04 z dne 7. 12. 2004,
sta bili nepremičnini:
– stanovanje številka 5, v 9. nadstropju
v skupni izmeri 58,72 m2, v stanovanjski
stavbi v Sladkem Vrhu 8, zgrajeni na parcelah številka 376/1 in številka 374/6, pripisanih zemljiškoknjižnemu vložku številka 423,
katastrska občina Sladki Vrh, last dolžnika
– zastavitelja Evroaktiv d.o.o. do celote, na
podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega
sodišča v Mariboru, opravilna številka In
99/00141 z dne 14. 7. 2003 in
– tretja etaža v izmeri 556 m2 – v objektu
Vzdrževanje, zgrajenem na parceli številka 655, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku
številka 242, katastrska občina Melje, last
dolžnika – zastavitelja Evroaktiv d.o.o., do

Št.

1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
18. 7. 2003, sklenjene med njim kot kupcem
ter med MTT TT Melje d.d. – v stečaju, kot
prodajalcem, ter na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila z dne 14. 10. 2003, podanega s strani MTT TT Melje d.d. – v stečaju
ter last zastavitelja IN-FIT, d.o.o., do 1/2,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 9.
2003, sklenjene med njim kot kupcem ter
med dolžnikom – zastaviteljem Evroaktiv
d.o.o. kot prodajalcem;
zastavljene v korist upnice PB Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika – zastavitelja Evroaktiv d.o.o. v višini
12,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo
najkasneje do vključno 18. 11. 2005.
SV 1182/04
Ob-34491/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 1182/04 z dne
6. 12. 2004, je nepremičnina, skupni prostor – severno krilo podstrešja v skupni izmeri 126,16 m2, v večstanovanjski hiši v
Mariboru, Slomškov trg 14, stoječi na parc.
št. 1579, k.o. Maribor-Grad, ki je do celote last Mirsada Salkića, stan. Slomškov trg
14, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 4. 12. 2000, zastavljena v korist upnice
Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, id. št. 1870793, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Mirsada in
Senade Salkić, oba stanujoča Slomškov trg
14, Maribor, v višini 15.000 EUR v tolarski
protivrednosti na dan plačila, s pripadki.
SV 1271/2004
Ob-34492/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1271/2004 z
dne 30. 11. 2004, je poslovni prostor št. 2
v izmeri 69,35 m2, v poslovno stan. objektu
Lackova 41 v Mariboru, ki stoji na parc. št.
1102 in št. 1103, ki sta pripisani pri vl. št. 46
in parceli št. 1105/1, ki je pripisana pri vl. št.
1193, obe k.o. Zg. Radvanje, last Patring
d.o.o., Orehova vas, Ulica Milke Volk 46,
matična št. 5597749, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 855/L5 z dne 5. 12. 2003,
zastavljen v korist upnice Probanke d.d., za
zavarovanje denarne terjatve do najvišjega
zneska 36,000.000 SIT.
SV 1274/2004
Ob-34493/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1274/2004 z dne
30. 11. 2004, je poslovni prostor v naravi
skladišče v izmeri 227 m², ki se nahaja v
vhodu IV. prizidka stavbe v Mariboru, Gosposvetska 13 in 15, ki stoji na parc. št.
1409/4 k.o. Koroška vrata, last Gradbeni
ﬁnalist Zvezda d.o.o., na temelju prodajne pogodbe z dne 24. 9. 2004, zastavljen v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve do najvišjega zneska
13,000.000 SIT.
SV 1294/2004
Ob-34494/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1294/2004 z dne
3. 12. 2004, je trisobno stanovanje št. 6/IV,
v izmeri 73,91 m² in drugi prostori v izmeri
3,08 m², v Mariboru, Ul. kneza Koclja 25, ki
stoji na parc. št. 1818 k.o. Maribor-grad, last
Ristić Sande, stanujoče Maribor, Beograjska
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ulica 34A, na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 3. 8. 2002, zastavljeno v korist
NLB d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 43.800 EUR s p.p.
SV 1363/2004
Ob-34495/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1363/2004 z dne
27. 9. 2004, so bile nepremičnine: stanovanje št. 17, ki se nahaja v stanovanjski
hiši v Goriški 8, Maribor, v izmeri 35,67 m2,
stoječi na parc. št. 177, k.o. Spodnje Radvanje, stanovanje št. 50, ki se nahaja v
stanovanjski hiši Regentova 4, Maribor, v
izmeri 35,73 m2, stoječi na parc. št. 1019,
k.o. Tabor in stanovanjski prostor – soba
v večstanovanjski hiši na Grajskem trgu
6 v Mariboru, v velikosti 15 m2, v desnem
severovzhodnem delu prvega nadstropja
stavbe in pripadajočem sanitarnem prostoru v velikosti 1,8 m2, lociranem levo v
jugozahodnem delu prvega nadstropja iste
zgradbe, s pripadajočim kletnim prostorom,
na parc. št. 1348/1, pripisano k vl.. št. 217,
k.o. Maribor Grad, vse last družbe Postogna d.o.o., s sedežem Gosposka 11, Maribor, matična številka 5815258, zastavljene
v korist upnice Probanke d.d. Maribor, Gosposka 23, Maribor, matična št. 5459702,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 5,000.000 SIT s pripadki.
SV 1722/2004
Ob-34496/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1722/2004 z dne
30. 11. 2004, je bila nepremičnina, štirisobno stanovanje z oznako S 4.7 in identiﬁkacijsko številko 0657-00872/021 skupne velikosti 115,11 m2, v četrtem nadstropju in mansardi objekta Maistrova ulica 24, Maribor,
zgrajenega na parc. št. 999, doslej pripisani
pri vložni številki 540 oziroma 540/1 k.o. Maribor-grad, last dolžnika in zastavitelja Fošnarič Sama, EMŠO 2208965500429, stanujočega Maribor, Borštnikova ulica 108, do
1/2 in zastaviteljice Maje Fošnarič, EMŠO
0301968505475, stanujoče Maribor, Borštnikova ulica 108, do 1/2, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 4. 11. 2004 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 22. 11. 2004,
zastavitelja v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,000.000 SIT
s pripadki.
SV 1730/2004
Ob-34497/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1730/2004 z dne
1. 12. 2004, je bila nepremičnina, lokal v
izmeri 45,50 m2, v južnem delu poslovnega
objekta v Slovenski ulici 42, Maribor, stoječega na parc. št. 1466/1, 1468/1 in 1469/3
k.o. Maribor-Grad, last zastavitelja Urbanja
Domna, EMŠO 0609965500159, stanujočega Brestrnica, Na produ 21, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
19. 11. 2004 med Urbanja Domnom kot kupcem in Jazbec Rudolfom, kot prodajalcem,
zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 31.310 EUR s
pripadki v tolarski protivrednosti in v višini
31.310 EUR s pripadki v tolarski protivrednosti.
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SV 1750/2004
Ob-34498/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1750/2004 z dne
2. 12. 2004, je bila nepremičnina, apartma
št. 6-C v izmeri 83,77 m2, ki se nahaja v
prvem nadstropju – I. etaži apartmajske
hiše Bolfenk III na Mariborskem Pohorju,
zgrajeni na parceli številka 706/5 in parceli številka 52/54, katastrska občina Hočko
Pohorje, last dolžnika Komunaprojekt d.d.,
matična št. 5013810, s sedežem v Mariboru, Partizanska c. 3-5, do celote, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 7, sklenjene dne
20. 5. 2004 med Komunaprojekt d.d. kot
kupcem in Športni center Pohorje, kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za
zavarovanje denarne terjatve v višini največ
38,000.000 SIT.

4. Razred terjatev delavcev iz naslova
zadnjih treh plač, ki se poplačajo 100% v
skladu s 160. členom ZPPSL.
II. V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
seznamu po posameznih razredih - tabela
št. 1 z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih
zneskov terjatev, ki je sestavni del tega sklepa, ki jih je dolžnik dolžan plačati v roku, navedenem v I/2. točki izreka tega sklepa.
III. Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
IV. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
ima za vse upnike, katerih terjatve so bile
ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
V. Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške postopka.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 11. 2004

SV 1768/2004
Ob-34499/04
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1768/2004 z dne
6. 12. 2004, je bila nepremičnina, stanovanje številka 3 v mansardi stanovanjske
hiše na naslovu Fram 82, 2313 Fram, v
skupni izmeri 38,89 m2, in ki stoji na parcelni
št. 169, k.o. Fram, last Alenke Hanžekovič,
EMŠO 1705964505133, stanujoče Fram
82, Fram, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 7. 12. 1999, sklenjene med prodajalcem Ačko Samom, EMŠO 0509966500069,
Fram 82, Fram, zastavljeno v korist upnice
Steiermärkische Bank und Sparkassen AG,
Sparkassenplatz 4, A-8011 Graz, Avstrija,
identiﬁkacijska št. 1900773, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 12.000 EUR s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila.

St 13/2004
Os-33682/04
I. Predlog za sklenitev prisilne poravnave dolžnika Alusistem, proizvodnja, inženiring, trgovina in storitve d.o.o., Podgrad 4, G. Radgona, mat. št. 1189921, šifra
dejavnosti 50500, se iz razloga 57. člena
ZPPSL zavrne.
II. 1. Z dne 29. 11. 2004 se začne po
uradni dolžnosti stečajni postopek nad dolžnikom Alusistem, proizvodnja, inženiring,
trgovina in storitve d.o.o., Podgrad 4, G.
Radgona, mat. št. 1189921, šifra dejavnosti
50500.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K prijavi terjatve morajo priložiti tudi dokazila o plačani taksi, ki znaša
2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka
160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na številko 11 42200-7110006-51100134.
Terjatve upnikov, ki so jih prijavili v postopku prisilne poravnave, ki je zoper dolžnika tekel pri tukajšnjem sodišču, se štejejo
kot pravočasno prijavljene v tem stečajnem
postopku in jih ni potrebno ponovno prijavljati.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 7. 3. 2005 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 29. 11. 2004 nabije na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 11. 2004

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 13/2004
Os-33681/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2004 z dne 27. 10. 2004, ki je postal pravnomočen dne 8. 11. 2004, potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
SC trgovina, inženiring, graﬁčne storitve, turistične in gostinske usluge, Novo
mesto d.o.o., Šmihelska cesta 5, Novo
mesto in njegovimi upniki.
Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvrstil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:
I. 1. Razred ločitvenih upnikov, katerih
položaj se po potrjeni prisilni poravnavi ne
spremeni.
2. Razred terjatev vseh ostalih upnikov,
katerih terjatve niso razporejene v druge
razrede in se poplačajo 20% v enem letu
od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi.
3. Razred terjatev upnikov iz naslova
neplačanih obresti od prispevkov in davkov,
za katere je po tretjem odstavku 16. člena
ZFPPod predviden odpust.

St 9/2004
Os-33683/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/2004
z dne 25. 11. 2004 sklenilo:
Stečajni postopek nad družbo Eskimo

turizem in trgovina d.o.o. Portorož, Portorož, Obala 4c, matična številka 5822521,
šifra dejavnosti H/55.400, se začne in takoj
zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše
izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 11. 2004
St 250/2004
Os-33684/04
To sodišče je s sklepom St 250/2004 dne
29. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Sara podjetje za proizvodnjo,
trgovino in zastopanje d.o.o., Podpeška
cesta 206, Vnanje Gorice, davčna številka
24789640, matična številka 5326923.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara, Mala čolnarska 9B, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 2. 2005 ob 12.30, soba 368/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2004
St 17/2004
Os-33685/04
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom PAACI podjetje za
avto transport in avtovleko Ptuj d.o.o.,
Ob Dravi 3/a, Ptuj, matična številka 5909732, šifra dejavnosti 60.240, s sklepom
opr. št. St 17/2004, z dne 27. 10. 2004, ki
je postal pravnomočen dne 9. 11. 2004, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom in
njegovimi upniki. Sklep določa:
– razred A – terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev, kratkoročnih posojil,
prispevkov in davkov iz naslova plač, ter
drugih obveznosti do zaposlenih, ter ostale
morebitne pozneje ugotovljene terjatve, ki
se poplačajo v višini 20% njihove vrednosti,
z obrestmi v višini 3% letno po obrestno
obrestnem računu, v roku enega leta od
pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne
poravnave (navedene obresti tečejo od dneva začetka postopka prisilne poravnave do
roka za poplačilo terjatev);
– razred B – terjatvi upnikov – LB Leasing d.o.o. in Krekove družbe Leasing, ki se
poplačata v višini 100% njune vrednosti in v
pogodbenem roku;
– razred C – terjatve delavcev, ki se poplačajo v višini 100% njihove vrednosti in to
takoj po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi;
– razred D – terjatvi upnikov – Paam
Log d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj in Paam Avto
d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj, ki se konventirata
v osnovni kapital družbe.
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Sestavni del sklepa je – seznam upnikov,
katerih terjatve so razvrščene v razred A, z
navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov njihovih terjatev, po stanju na dan začetka postopka prisilne poravnave – 27. 5.
2004 (priloga 1), seznam upnikov katerih
terjatve so razvrščene v razred B in C, na
katere terjatve potrjena prisilna poravnava
nima pravnega učinka (priloga 2) in seznam
upnikov katerih terjatvi sta razvrščeni v razred D, to je terjatve upnikov, ki se konvertirata v osnovni kapital družbe (priloga 3).
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 11. 2004
St 21/2003
Os-33686/04
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Šega tours & Co. družba za storitve
d.n.o., Lancova vas 3, bo drugi narok za
preizkus terjatev dne 18. 1. 2005, ob 10.30,
v sobi 26/II, tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 29. 11. 2004
St 26/2003
Os-33687/04
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
OKTA agencija za trženje in stike z mediji d.o.o. – v stečaju, Meškova 8, Slovenj
Gradec, se zaključi v skladu z določili 169.
člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 10. 2004
St 140/2004
Os-33694/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 140/2004 sklep z
dne 1. 12. 2004:
I. To sodišče je dne 19. 11. 2004 ob 11.45
neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom:
Ljubečna Art d.o.o., Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, Kocbekova 30, Ljubečna, z dne 19. 11. 2004 in
je dne 1. 12. 2004 ob 9. uri začelo postopek
prisilne poravnave med dolžnikom: Ljubečna Art d.o.o., Podjetje za usposabljanje in
zaposlovanje invalidov, Kocbekova 30, Ljubečna (matična številka: 5949556, ID št. za
DDV: SI44069936) 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
(1. 12. 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: 11-42153-7110006-14000404.
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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 Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, številka delovnega dovoljenja L7/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Ljubečna Celje d.d., Industrija keramičnih izdelkov, Kocbekova 30, 3202 Ljubečna,
2. Ljubečna Klinker, Proizvodnja keramičnih izdelkov d.o.o., Kocbekova 30, 3202
Ljubečna,
3. predstavnik delavcev – Milorad Nebrigič, Milčinskega 7, Celje.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 2,000.000 SIT na TRR tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564, sklic
na št. 5-140-2004, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2004
St 36/2004
Os-33699/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 36/2004 z dne 26. 11. 2004 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnico Alenko
Vidic s.p., Posavec 29, Podnart, matična
številka: 1351036, šifra dejavnosti: 51.160,
davčna številka: 34606823 in ga z istim
sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 11. 2004
Št. 52/2004
Os-33700/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 52/2004 z dne 1. 12. 2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom JEM,
jeseniške mesnine, d.d., Spodnji Plavž
14, Jesenice, matična številka: 5048427,
šifra dejavnosti: 15.110, davčna številka:
50632701.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Grega Erman, Dunajska 106, Ljubljana.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve in
vlogi priložijo dokazilo o plačilu predpisane
takse za prijavo.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. Kmetijska zadruga Naklo, z.o.o., Cesta na Okroglo 1a, Naklo,
2. SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
3. Koto d.d. Ljubljana, Agrokombinatska
80, Ljubljana,
4. KGZ Sava z.o.o., Rožna dolina 50,
Lesce,
5. Farme Ihan, d.d., Breznikova cesta
89, Ihan, Domžale,
6. Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje pri
Planini,
7. Urška Smolej, Prihodi 30, Jesenice.
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Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 1. 12. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 12. 2004
St 16/2004
Os-33701/04
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi dolžnika Jutranjka trgovina in storitve d.d., Radna 3, Sevnica,
za dne 24. 12. 2004 ob 8.30, v razpravni
dvorani V/II tukajšnjega sodišča, CKŽ 12.
Upniki si lahko vpogledajo načrt ﬁnančne
reorganizacije v sobi št. 218/II v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od
14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 12. 2004
St 213/2004
Os-33702/04
To sodišče je s sklepom St 213/2004 dne
30. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Carver Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o., Ljubljanska 45, Šmarje
Sap, matična številka 5566045, davčna številka 42115345.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tanja Praprotnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 3. 2005 ob 11.15, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2004
St 226/2004
Os-33703/04
To sodišče je s sklepom St 226/2004 dne
30. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Trinitron Podjetje za prodajo in
servisiranje elektronike d.o.o., Brilejeva
12, Ljubljana, matična številka 5463556,
davčna številka 51141698.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 3. 2005 ob 12.15, soba 307A/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2004
St 221/2004
Os-33704/04
To sodišče je s sklepom St 221/2004
dne 29. 11. 2004 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cubitum Računalniški
inženiring d.o.o., Stegne 15, Ljubljana,
matična številka 1534432, davčna številka
13562300.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 3. 2005 ob 11. uri, soba 307/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2004
St 145/2004
Os-33705/04
To sodišče je s sklepom St 145/2004 dne
30. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom STT, trgovina in storitve, d.o.o.,
Kolodvorska ulica 9, Ribnica, matična številka: 5362741.
Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Marija Magdalena Šantl iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 3. 2005 ob 12. uri, soba 307A tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2004
St 127/2004
Os-33706/04
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 127/2004 z dne 30. 11. 2004 začelo ste-
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čajni postopek nad stečajnim dolžnikom Interbau, družba za gradbeništvo, trgovino
in storitve d.o.o. Maribor, Klinetova ul. 6,
Maribor.
Matična številka: 1619721.
Davčna številka: 57184461.
Odslej ﬁrma glasi: Interbau, družba za
gradbeništvo, trgovino in storitve d.o.o. Maribor, Klinetova ul. 6, Maribor, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Gorazd Zemljarič, dipl. ek., Fisk d.o.o. Maribor, Gosposvetska c. 84, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 5.
2005 ob 10. uri, soba št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
VI. Ker v stečajni masi, razen ene terjatve v višini 600.000 SIT, ni premoženja večje
vrednosti, obstaja verjetnost, da upniki ne
bodo poplačani in da bodo morali stroške za
omenjeno pravdo oziroma morebitne stroške odškodninskih tožb proti upravi, ki jih
predvideva Zakon o ﬁnančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99),
ﬁnancirati sami. Zato jih sodišče poziva, naj
v prijavi terjatev sporočijo, ali so pripravljeni
založiti v te namene svoja sredstva.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 11.
2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 2004
St 3/2004
Os-33707/04
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom TP Prah d.o.o. – v stečaju, Maribor
– v stečaju, se v skladu z 99/II členom
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2004
St 82/2004
Os-33708/04
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 82/2004 z dne 30. 11. 2004 začelo stečajni postopek nad stečajno dolžnico Studio Spominčica, Suzana Špes s.p., Ptujska c. 49, Gaj, 2331 Pragersko.
Davčna številka: 58521739.
Matična številka: 1645439.
Odslej ﬁrma glasi: Studio Spominčica,
Suzana Špes s.p., Ptujska c. 49, Gaj, 2331
Pragersko, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
Gorazd Zemljarič, dipl. ek., Fisk d.o.o. Maribor, Gosposvetska 84.
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 stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 5.
2005 ob 9. uri, soba št. 253/III tukajšnjega
sodišča.

VI. Ker v stečajni masi, razen sedem terjatev do lastnih dolžnikov, ni premoženja
večje vrednosti, obstaja verjetnost, da upniki ne bodo poplačani ali da bodo morali
stroške pravd za omenjene terjatve oziroma
morebitne stroške odškodninskih tožb proti
s.p., ki jih predvideva Zakon o ﬁnančnem
poslovanju podjetij, ﬁnancirati sami.
Zato jih sodišče poziva, naj v prijavi terjatve sporočijo, ali so pripravljeni založiti v te
namene svoja sredstva.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 30. 11.
2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 2004
St 15/2004
Os-33709/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 15/2004, z dne 30. 11. 2004 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A) zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Chippy
proizvodnja, predelava, trgovina, svetovanje, storitve d.o.o., Gerečja vas 14 – v
stečaju.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 11. 2004
St 101/2004
Os-33713/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 101/2004 sklep z dne 2. 12.
2004:
I. To sodišče je dne 22. 9. 2004 ob 13.55
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Kolar Janez s.p. Kolar, Cesta na Grad 35, Celje,
z dne 21. 9. 2004 in je dne 2. 12. 2004 ob
9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Kolar Janez s.p. Kolar, Cesta na Grad
35, Celje (matična številka: 1058061, ID št.
za DDV: SI79696724).
Odslej se ﬁrma glasi: Kolar Janez
s.p. Kolar, Cesta na Grad 35, Celje (matična številka: 1058061, ID št. za DDV:
SI79696724) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali po-
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slati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-10100404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. marca 2005 ob 10.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 12.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 12. 2004
St 88/2004
Os-33723/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 88/2004 sklep z dne 30. 11.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Ingrad beton, Gradbena in raziskovalna dela d.o.o., Lava 7, Celje – v stečaju
(matična številka: 1317946, ID št. za DDV:
SI89383508), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča ter se hkrati prekliče I. narok
za preizkus terjatev razpisan za dne 12. januarja 2005 ob 12.30, soba št. 106/I tukajšnjega sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Ingrad beton, Gradbena in raziskovalna dela d.o.o.,
Lava 7, Celje – v stečaju (matična številka:
1317946, ID št. za DDV: SI89383508), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 11. 2004
St 104/2004
Os-33752/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 104/2004 sklep z dne 2. 12.
2004:
I. To sodišče je dne 27. 9. 2004 ob 14.45
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Servis
kmetijske opreme, Jelen Edvard s,p., Gorica 54, Gorica pri Slivnici, z dne 27. 9.
2004 in je dne 2. 12. 2004 ob 8.30 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Servis
kmetijske opreme, Jelen Edvard s,p., Gorica 54, Gorica pri Slivnici (matična številka:
5393635, ID št. za DDV: SI54447941).
Odslej se ﬁrma glasi: Servis kmetijske
opreme, Jelen Edvard s,p., Gorica 54, Gorica pri Slivnici (matična številka: 5393635, ID
št. za DDV: SI54447941) – 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
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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 42153-7110006-10400404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. marca 2005 ob 13. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 12.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 12. 2004
St 98/2004
Os-33753/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 98/2004 sklep z dne 2. 12. 2004:
I. To sodišče je dne 13. 9. 2004 ob 15.15
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: podjetnikom: Liković Pero s.p., »Gradbeništvo Liković«, Ul. Hermine Seničarjeve 5, Celje,
z dne 13. 9. 2004 in je dne 2. 12. 2004 ob
10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: podjetnikom: Liković Pero s.p., »Gradbeništvo Liković«, Ul. Hermine Seničarjeve
5, Celje (matična številka: 5313573, ID št.
za DDV: SI44453507).
Odslej se ﬁrma glasi: Liković Pero s.p.,
»Gradbeništvo Liković«, Ul. Hermine Seničarjeve 5, Celje (matična številka: 5313573,
ID št. za DDV: SI44453507) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje 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 42153-7110006-98000404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. marca 2005 ob 13.30, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 12.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 12. 2004
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St 106/2004
Os-33754/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 106/2004 sklep z dne 2. 12.
2004:
I. To sodišče je dne 29. 9. 2004 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
NAPO, Trgovina, zastopstvo, svetovanje,
organizacija d.o.o., Kidričeva 57, Velenje,
z dne 28. 9. 2004 in je dne 2. 12. 2004 ob
13. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: NAPO, Trgovina, zastopstvo, svetovanje, organizacija d.o.o., Kidričeva 57,
Velenje (matična številka: 5317193, ID št.
za DDV: SI73085774).
Odslej se ﬁrma glasi: NAPO, Trgovina,
zastopstvo, svetovanje, organizacija d.o.o.,
Kidričeva 57, Velenje (matična številka:
5317193, ID št. za DDV: SI73085774) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR – računa
ali drugega računa upnika (matična številka
in davčna številka). Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-7110006-10600004).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. marca 2005 ob 8.30, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 12.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 12. 2004
St 95/2004
Os-33755/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 95/2004 sklep z dne 2. 12. 2004:
I. To sodišče je dne 8. 9. 2004 ob 11.20
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Organizacijske storitve Janko Grobelšek s.p.,
Železarska cesta 2, Štore, z dne 8. 9. 2004
in je dne 2. 12. 2004 ob 9.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Organizacijske
storitve Janko Grobelšek s.p., Železarska
cesta 2, Štore (matična številka: 5507574,
ID št. za DDV: SI44445032).
Odslej se ﬁrma glasi: Organizacijske storitve Janko Grobelšek s.p., Železarska cesta
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2, Štore (matična številka: 5507574, ID št.
za DDV: SI44445032) – 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 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 42153-7110006-95000404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. marca 2005 ob 9.30, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 12.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 12. 2004
St 119/2004
Os-33762/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 119/2004 sklep z dne 1. 12.
2004:
1. To sodišče je dne 19. 10. 2004 ob
13.05 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
»Mizarstvo« Branko Klančnik s.p., Bezina 48, Slovenske Konjice, z dne 19. 10.
2004 in dne 1. 12. 2004 ob 13.30 odločilo,
da se stečajni postopek nad dolžnikom: »Mizarstvo« Branko Klančnik s.p., Bezina 48,
Slovenske Konjice, (matična št.: 5625678
ID št. za DDV: SI93431678), 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: »Mizarstvo«
Branko Klančnik s.p., Bezina 48, Slovenske Konjice, (matična št.: 5625678 ID št. za
DDV: SI93431678), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2004
St 112/2004
Os-33763/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 112/2004 sklep z dne 1. 12.
2004:
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1. To sodišče je dne 11. 10. 2004 ob
13.25 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Šeruga Mitja s.p., Kajuhova ulica 7, Celje,
z dne 11. 10. 2004 in dne 1. 12. 2004 ob
8.30 odločilo, da se stečajni postopek nad
dolžnikom: Šeruga Mitja s.p., Kajuhova ulica 7, Celje (matična št.: 5808568, ID št. za
DDV: SI47946636), začne in takoj zaključi v
skladu z dol. 99/I ZPPSL, saj premoženja, ki
bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Šeruga Mitja
s.p., Kajuhova ulica 7, Celje (matična št.:
5808568, ID št. za DDV: SI47946636), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2004
St 110/2004
Os-33764/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 110/2004 sklep z dne 1. 12.
2004:
1. To sodišče je dne 7. 10. 2004 ob 8.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Kolar Milko s.p., Market »Eni«, Šalek 89,
Velenje, z dne 7. 10. 2004 in dne 1. 12.
2004 ob 14. uri odločilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom: Kolar Milko s.p.,
Market »Eni«, Šalek 89, Velenje (matična
št.: 5124117, ID št. za DDV: SI34227296),
začne in takoj zaključi v skladu z dol. 99/I
ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kolar Milko s.p.,
Market »Eni«, Šalek 89, Velenje (matična
št.: 5124117, ID št. za DDV: SI34227296),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2004
St 29/2004
Os-33882/04
To sodišče na podlagi 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja oklic:
1. Da je s sklepom opr. št. St 29/2004 z
dne 15. 11. 2004 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Elmat trgovina,
proizvodnja, projektiranje in montaža,
Novo mesto d.o.o., Žlebej 7, Novo mesto,
matična številka 5423457, šifra dejavnosti
45.310 in njegovimi upniki.
2. Za upraviteljico prisilne poravnave je
določena Jožefa Miklič, Nad mlini 14, Novo
mesto.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku prisilne
poravnave na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Člani upniškega odbora so:

– Nemanič Majda, Stranska vas 39,
Novo mesto,
– Utris d.o.o., Šranga 28, Mirna Peč,
– Womark d.o.o., Spodnji plavž 6/b, Jesenice,
– Sintal Dolenjska d.d., Ljubljanska cesta
27, Novo mesto,
– Igor Povž, Vaška cesta 61, Uršna sela
- delavski zaupnik.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 11. 2004.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 11. 2004
St 25/2004
Os-33883/04
To sodišče je s sklepom št. St 25/2004 z
dne 1. 12. 2004 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom AM Trade, storitveno podjetje d.o.o., Krmelj 85,
Krmelj, matična številka 5464838.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik,
vpisan pod vl. št. 1/01649/00 izbriše iz sodnega registra.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 12. 2004
St 1/97
Os-33884/04
To sodišče je s sklepom stečajnega senata št. St 1/97 z dne 1. 12. 2004 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Interier,
trgovsko podjetje na debelo in drobno,
uvoz-izvoz d.o.o. Krško – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
vpisan pod vl. št. 1/01851/00 izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 12. 2004
St 14/2004
Os-33885/04
To sodišče je s sklepom št. St 14/2004 z
dne 1. 12. 2004 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Trgovina
na debelo Šušulič Igor s.p., Obrežje 10h,
Jesenice na Dolenjskem.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 12. 2004
St 6/96
Os-33886/04
To sodišče v zadevi št. St 6/96 stečajnega dolžnika Zagorec Proizvodnja
in trgovina d.o.o. Boštanj – v stečaju,
Boštanj, razpisuje narok za obravnavanje
osnutka za glavno razdelitev, ki bo dne
19. 1. 2005 ob 8.30, v razpravni dvorani
IV/II. nadstropje tukajšnjega sodišča, Cesta
krških žrtev 12.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30, v pisarni
št. 218.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 12. 2004
St 11/2004
Os-33887/04
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Lesoform Trgovsko podjetje d.o.o. Idrija, Idrija, Markova 56, zunaj
naroka dne 30. 11. 2004 sklenilo:
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Zaključi se stečajni postopek nad dolžnikom Lesoform Trgovsko podjetje d.o.o.
Idrija, Idrija, Markova 56, matična številka
5691931, davčna številka 99559293, šifra
dejavnosti 52.440.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
od te objave.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča, vložek št. 10271800.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v sodni
register stečajni dolžnik preneha in se iz
sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v
zvezi s tem stečajnim postopkom.
Premoženje stečajnega dolžnika se uporabi za poravnavo stroškov stečajnega postopka, neporabljeni del pa se brez prevzema obveznosti izroči Občini Idrija.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 11. 2004

ka 1, Velenje, z dne 12. 10. 2004 in dne
2. 12. 2004 ob 13.30 odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom: Pomožna dela
v gradbeništvu – Ravmanoski Sudija s.p.,
Cesta Simona Blatnika 1, Velenje, (matična
št.: 5220352, ID št. za DDV: SI31427073),
začne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I
člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Pomožna dela v
gradbeništvu – Ravmanoski Sudija s.p., Cesta Simona Blatnika 1, Velenje, (matična št.:
5220352, ID št. za DDV: SI31427073), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 12. 2004

St 40/2004
Os-33888/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 40/2004 z dne 26. 11. 2004 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Kotej,
podjetje za trgovino in storitve, Jesenice,
d.o.o., Cesta Toneta Tomšiča 83, Jesenice, matična številka: 5725658, šifra dejavnosti: 51.190 in postopek z istim dnem
zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 11. 2004

St 97/2004
Os-33934/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 97/2004 sklep z dne 1. 12. 2004:
1. To sodišče je dne 8. 9. 2004 ob 13.50
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Dandari
gradnje Miran Brilej s.p., Šercerjeva cesta
15, Velenje, z dne 8. 9. 2004 in dne 1. 12.
2004 ob 9. uri odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom: Dandari gradnje Miran Brilej s.p., Šercerjeva cesta 15, Velenje,
(matična št.: 1279866, ID št. za DDV: SI48863181), začne in takoj zaključi v skladu z
določili 99/I člena ZPPSL, saj premoženja,
ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Dandari gradnje
Miran Brilej s.p., Šercerjeva cesta 15, Velenje, (matična št.: 1279866, ID št. za DDV:
SI48863181), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 12. 2004

St 66/2004
Os-33932/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 66/2004 sklep z
dne 3. 12. 2004:
Poravnalni senat na osnovi načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44./II členu ZPPSL, v
skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
MODA, Trgovina, proizvodnja in storitve
d.o.o., Prešernova 7, Celje in njegovimi
upniki, ki bo dne 14. januarja 2005 ob 12.30
v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog ﬁnančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54./II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki – pravne
osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da
jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma
oseba, pooblaščena za zastopanje upnika.
Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 12. 2004
St 115/2004
Os-33933/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 115/2004 sklep z dne 2. 12.
2004:
1. To sodišče je dne 12. 10. 2004 ob
15.15 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Pomožna dela v gradbeništvu – Ravmanoski Sudija s.p., Cesta Simona Blatni-

St 68/2004
Os-33935/04
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 68/2004 sklep z
dne 2. 12. 2004:
Poravnalni senat na podlagi načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v
skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Hotel Turška Mačka, Gostinstvo, turizem
d.o.o., Prešernova 2, Celje in njegovimi upniki, ki bo dne 19. januarja 2005 ob
13. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog ﬁnančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki – pravne
osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da
jo je podpisal zakoniti zastopnik oziroma
oseba, pooblaščena za zastopanje upnika.
Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel
do zaključka naroka. Ker imajo glasovalno
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pravico tudi delničarji oziroma družbeniki
(56/III člen ZPPSL), saj je osnovni kapital
dolžnika ugotovljen z bilanco stanja večji
kot nič; se le-ti pozivajo, da v roku 8 dni po
objavi tega oklica v Uradnem listu Republike
Slovenije najavijo pri tukajšnjem sodišču,
opr. št. St 68/2004, svoj interes za glasovanje, da se bo do naroka lahko ugotovila
njihova terjatev na podlagi sorazmernega
deleža v osnovnem kapitalu, ugotovljenega
s takšno bilanco in določil odstotek glasovalne pravice.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 12. 2004
St 66/99
Os-34097/04
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
66/99 dne 1. 12. 2004 v stečajnem postopku
nad dolžnikom Iskra elektrozveze – Mehano d.o.o., Stegne 11, Ljubljana, zaključilo
stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2004
St 120/2004
Os-34098/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 120/2004 z dne 2. 12. 2004 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Ljubom Madžarcem s
ﬁrmo Madžarac Ljubo, računalniške storitve s.p., Maribor, Koroška cesta 105, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5144738, šifra njegove dejavnosti pa 1145.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2004
St 116/2004
Os-34099/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 116/2004 z dne 2. 12. 2004 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Bojanom Pirtovškom s
ﬁrmo GTG – Splošna gradbena dela, Bojan Pirtovšek s.p., Maribor, Studenška
ulica 96, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Matična številka dolžnika je 5625433, šifra njegove dejavnosti pa 45.110.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2004

Izvršbe
In 04/00080
Os-33125/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 16. 8. 2004, opr. št. In 04/00080, je bil
dne 29. 10. 2004 opravljen v korist upnika
Ipax d.o.o. Cesta na Barju 11/1, Vrhnika,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer dvosobnega stanovanja
v Domžalah, na naslovu Ljubljanska c. 97,
Domžale, v II. nadstropju, v izmeri 194 m2,
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last dolžnika Murko Dušana, Ljubljanska c.
97, Domžale.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 11. 2004
In 147/03

Os-31935/04

V skladu z določilom drugega odstavka
211. člena ZIZ, je bil na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju z dne 6.
10. 2003, opr. št. In 147/03, v korist upnika
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec iz
Ljubljane, dne 1. 7. 2004 opravljen rubež
nepremičnine, ki še ni vpisana v zemljiško
knjigo in ki v naravi predstavlja stanovanje št. 1, v kletni etaži stanovanjske stavbe
v Velenju, Šercerjeva 11, v skupni izmeri
26,34 m2, last dolžnika Ivice Maričiča.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 18. 11. 2004
In 2003/01182

Os-31930/04

Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 11. 2003, opr. št. In 2003/01182,
je bil dne 8. 7. 2004 opravljen v korist upnice
Poštne banke Slovenije d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, rubež stanovanja št. 16,
v 3. nadstropju stavbe na naslovu Dunajska
103, Ljubljana, last dolžnika Stražar Dareta,
Dunajska 103, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 2004
In 01/00492

Os-31929/04

Izvršitelj Branko Gradišnik je dne 8. 10.
2004, s pričetkom ob 11. uri v prisotnosti
Mesarec Davorin – poobl. upnika in Kelemina Darinka – dolžnica, v stanovanju Župančičeva 5, Maribor, opravil rubež in cenitev stvari za poplačilo terjatve v znesku
2,609.896,92 SIT, in sicer stanovanje št. 2,
v pritličju stanovanjske hiše v Župančičevi
Ul. 5, Maribor, v izmeri 55,12 m2 in kletna
shramba v izmeri 4,20 m2.
In 04/0038

Os-31708/04

V izvršilni zadevi upnika SGP Pomgrad
d.d. Murska Sobota, zoper dolžnika Krklec
Mirana in Andrejo, Sotelska 7, Rogaška
Slatina, zaradi izterjave denarne terjatve,
je po sklepu o izvršbi Okrajnega sodišča v
Celju, opr. št. In 04/0038, dne 8. 10. 2004
in 13. 10. 2004 bil opravljen rubež nepremičnine - poslovnega prostora na naslovu
Savinova 7, Celje, v izmeri 22,50 m2, v 1.
nadstropju poslovno stanovanjskega objekta, stoječega na parc. št. 2270/2, pripisanega k vl. št. 155, k.o. Celje. Zapisnik o rubežu
ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 11. 2004
Z 04/00142

Os-28704/04

Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Mariboru z dne 1. 4. 2004,
opr. št. Z 04/00142, je bil dne 15. 7. 2004 s
strani izvršitelja Milana Glažarja opravljen
rubež stanovanja št. 3, v I. nadstropju večstanovanjske hiše v izmeri 75,62 m2, na
naslovu Partizanska 63, Maribor, ki je last
Branka Križa, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4881/93 z dne 7. 3. 1994 v korist upnice Republike Slovenije, Gregorčičeva 20,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 2004
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Oklici o skrbnikih in
razpravah

I 01/00688
Os-6623/04
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni
zadevi upnice Emona Maximarket d.d., Ljubljana, Trg republike 1, ki jo zastopa Marjeta
Kavčič, odvetnica iz Ljubljane, proti dolžnici
Kastner Ani, neznanega prebivališča, zaradi izterjave 123.667,90 SIT s pp, v smislu
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
dne 17. 2. 2004 sklenilo:
dolžnici Kastner Ani, neznanega prebivališča, se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Bojan Makovec, Kolodvorska 6, Domžale.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 17. 2. 2004
P 87/2004
Os-33134/04
Okrajno sodišče v Kopru, Ferrarska 9,
Koper, je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v pravdni zadevi, opr.
št. P 87/2004, po tožbi tožeče stranke Dušana Ivančiča, Fikoni 8, Sv. Anton, Pobegi,
ki ga zastopa odv. Franci Matoz iz Divače, zaradi pridobitve lastninske pravice na
podlagi priposestvovanja, pcto 200.000 SIT,
prvemu tožencu Žigante Zvezdanu, neznanega naslova postavilo začasno zastopnico,
in sicer odvetnico Bredo Požar iz Kopra, Pristaniška 8, ki prvega toženca v predmetnem
pravdnem postopku zastopa od dne 26. 10.
2004 dalje, vse dotlej, dokler prvi toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler Center za socialno
delo Koper sodišču ne sporoči, da je prvemu
tožencu postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 11. 2004
P 518/2003
Os-11219/04
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav Miklošičeva 19, Ljubljana, zoper toženo
stranko Marjana Kotolenka, Mesarski prehod 3, Maribor, zaradi plačila in zavarovanja (pcto 3,855.795,62 SIT s pp), dne 4. 11.
2003 sklenilo:
toženi stranki Marjanu Kotolenku se postavi začasni zastopnik, odvetnik Dragan
Dmitrovič iz Ljubljane.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi opr. št.
P 518/2003-II, dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ ne
sporoči sodišču, da je toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2003
I 2003/02314
Os-31457/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.Mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska c. 134 b, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja,
zoper dolžnika Laurenčič Bojana, Majde Vrhovnikove ulica 16, Ljubljana, zaradi izterjave 84.937 SIT s pp, sklenilo:

dolžniku Laurenčič Bojanu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku ZPP postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska 55
c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 2004
I 2000/08997
Os-31716/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Jamstvenega in preživninskega sklada RS, Kotnikova 28, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Vasja Kajfež, interno, Ljubljana, proti dolžniku Gradišar Iztoku, Knaﬂjev
trg 12, Ribnica, zaradi izterjave plačila preživnine sklenilo:
dolžniku Gradišar Iztoku, Knaﬂjev trg 12,
Ribnica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2004
I 2003/00813
Os-31456/04
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Branko Lipovec iz Ljubljane, zoper dolžnika
Šišič Zlatka, Verdijeva ulica 10 oziroma Rozmanova 31, Piran, zaradi izterjave 84.935
SIT s pp, dne 20. 10. 2004, na podlagi prvega in drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Šišič Zlatku se kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št.
I 2003/00813 postavi odvetnica Vukica Jovanovič-Krevatin iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 20. 10. 2004
I 2004/00016
Os-31327/04
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnemu sodniku Ivanu Kovaču v izvršilni zadevi upnika Western Wireless International,
Družba za telekomunikacije, d.o.o., Brnčičeva ul. 49, Ljubljana - Črnuče, zoper dolžnika
Žujkič Mišela, Poklek nad Blanco 59, Blanca, zaradi plačila 161.780 SIT, dne 21. 10.
2004 sklenilo:
dolžniku Žujkič Mišelu, nazadnje stanujočemu Poklek nad Blanco 59, Blanca, se
postavi začasni zastopnik, odv. Branko Derstvenšek, Glavni trg 27, Sevnica.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
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postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 21. 10. 2004
P 117/04
Os-33133/04
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Vlaste Renčelj, Kosovelova 2, Sežana, ki jo zastopa odvetnik
Damjan Krt iz Sežane, zoper toženo stranko Marijo Macarol, Križ 60, sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve lastninske
pravice, pridobljene s priposestvovanjem
po predlogu tožeče stranke za postavitev
začasnega zastopnika toženi stranki, s
sklepom z dne 23. 11. 2004, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki
Mariji Macarol, Križ 60, sedaj neznanega
bivališča, postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Dragana Sikirica iz Sežane, Ul. 1. maja št. 1, 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. 11. 2004

Oklici dedičem
D 89/99, D 296/2002
Os-20031/04
Pri tukajšnjem sodišču tečeta zapuščinska postopka po pok. Mariji Končar Gole,
roj. 20. 3. 1932, drž. Republike Slovenije,
poročeni, umrli 2. 2. 1999, nazadnje stanujoči Domžale, Ljubljanska 87 in po pok.
Jakobu Končarju, roj. 30. 4. 1926, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, umrlem
12. 5. 2002, z zadnjim bivališčem Domžale,
Ljubljanska c. 87.
Zapustnika sta bila zakonca. Po pok.
Gole Mihaeli bi prišel v poštev kot dedič
tudi pok. Jakob Končar, za katerega pa sodišču ni znan krog zakonitih dedičev. Glede
na navedeno sodišče poziva vse tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dedovanja po
pok. Jakobu Končarju, da se v roku enega
leta po objavi tega oklica, prijavijo sodišču
kot dediči, ker bo poteku oklicnega roka
sodišče nadaljevalo zapuščinska postopka
in zadevo zaključilo v skladu z Zakonom o
dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 7. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1643/2004
Rg-28586/04
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:

Št.

družba MOP, modno oblikovalno podjetje d.o.o., Velenje, Kidričeva ulica 2B,
preneha po skrajšanem postopku o sklepu
družbenice z dne 30. 9. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenici
Hojak Mariji, Spodnje Roje 6, Šempeter, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 2004
Srg 1778/2004
Rg-30705/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba BERG, podjetje za proizvodnjo, servis in storitve, d.o.o., Ul. Cvetke
Jerinove 10, Štore, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 20.
10. 2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Žohar Viljemu, stan. Ul. Cvetke Jerinove
10, Štore, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 11. 2004
Srg 1856/2004
Rg-31921/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba T.EDUCO, Izobraževalna tehnologija, k.d. Grebenšek, Cesta IX/19a,
Velenje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 5. 11. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenikm
Grebenšek Antonu, Grebenšek Iztoku in
Grebenšek Zvonku, vsi Cesta IX/19a, Velenje, ki prevzamejo obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 11. 2004
Srg 1657/2004
Rg 32394/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba CESPO, podjetje za opravljanje
sejemskih dejavnosti d.o.o., Dečkova 1,
Celje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenika z dne 24. 2. 2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Celjski sejem d.o.o., Dečkova 1, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 11. 2004
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Srg 1518/2004
Rg-34072/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Izobraževalni center Memory,
izobraževanje in poslovne storitve, d.o.o.,
Dutovlje, Dutovlje 32, 6221 Dutovlje, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/4255/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenice z dne 2. 11. 2004.
Družbenica Ksenija Turk, stanujoča Godnje 21b, Dutovlje, izjavlja, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da so urejena vsa
razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanoviteljico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 2. 12. 2004
Srg 680/2004
Rg-17497/04
Družba Karo Langus & Papež, trgovina in storitve d.n.o., s sedežem Šempeterska ulica 33, Kranj, vpisana na reg.
vl. št. 1/06418/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta Langus Katarina, Šempeterska ulica 33,
Kranj in Papež Rok, Demšarjeva cesta 12,
Ljubljana-Šentvid.
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 17. 6. 2004
Srg 1614/2004
Rg-32159/04
Družba Kozjek, Mizarstvo in trgovina
Zgornja Besnica d.o.o., s sedežem Podrovnik 79, Zgornja Besnica, vpisana na
reg. vl. št. 1/02890/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kozjek Olga, Podrovnik 79, Zgornja Besnica.
Zoper sklep družbenice 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 17. 11. 2004
Srg 487/2004
Rg-33733/04
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagateljev: Alvise Tonelli, Locazione Oltrerugo 131, Castelnovo Del Friuli 11111, Italija in Neva Martinuzzi, Locazione Oltrerugo
131, Castelnovo del Friuli 11111, Italija, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Grič Tonelli d.n.o., kmetijstvo
in turizem, Cerovec številka 32, Šentjanž,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev: Tonelli Alvise in Nartinuzzi
Neva z dne 10. 11. 2004.
Ustanovitelja izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe Grič Tonelli d.n.o.,
kmetijstvo in turizem in urejena vsa razmerja
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z upniki ter so urejena vsa razmerja z delavci oziroma razmerij do delavcev družbe ni,
ker v družbi ni zaposlenih.
Družbenika Alvise Tonelli in Neva Martinuzzi izjavljata, da za morebitne obveznosti družbe, ki bi se morebitno pojavile, prevzemata obveznost celotnega plačila. Za te
obveznosti družbenika odgovarjata s svojim
premoženjem.
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 30. 11. 2004
Srg 02503/2004
Rg-31872/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Komistrans, trgovina, transport, storitve d.o.o., Mala Loka 28,
Domžale, objavlja sklep:
družba Komistrans, trgovina, transport,
storitve d.o.o., Mala Loka 28, Domžale,
reg. št. vl. 1/15319/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
14. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Markič Jože, Mala Loka 28,
Domžale, 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
družgah 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 10425/2004
Rg-32144/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe AC Logatec, Podjetje za storitve in trgovino d.o.o., Logatec,
Tržaška 160, objavlja sklep:
AC Logatec, Podjetje za storitve in trgovino d.o.o., Logatec, Tržaška 160, reg.
št. vl. 1/34876/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 11. 11.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Smrekar Darja, Dol 5, Logatec, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2004
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Srg 10145/2004
Rg-32386/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Mindu, družba za
trgovino in proizvodnjo, d.o.o., Vrhnika, Turnovše 14, objavlja sklep:
družba Mindu, družba za trgovino in
proizvodnjo, d.o.o., Vrhnika, Turnovše 14,
reg. št. vl. 1/04352/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne
3. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Mattias Ljubica, Turnovše
14, Vrhnika, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2004
Srg 10423/2004
Rg-32389/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Tijosa, podjetje
za trgovino in storitve, d.o.o., Ižanska cesta
142c, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Tijosa, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ižanska cesta 142c, Ljubljana, reg. št. vl. 1/34057/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 21. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Tanko Sašo, Ižanska cesta
142c, 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 22. 11. 2004
Srg 10424/2004
Rg-32390/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Atria, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Bratovševa ploščad
20, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Atria, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/34054/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 21. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Žontar Liljana, Bratovševa
ploščad 20, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2004
Srg 10587/2004
Rg-32391/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe HIP inženiring,
d.o.o., Medvedova 28, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba HIP inženiring, d.o.o., Medvedova 28, Ljubljana, reg. št. vl. 1/04750/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Suhadolčan Anica in Suhadolčan Miroslav, oba Klavčičeva 7, Kamnik, 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 22. 11. 2004
Srg 10606/2004
Rg-32393/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Sytep, podjetje
za sistem, tehnologijo, inženiring in proizvodnjo, d.o.o., Blatnica 10, Trzin, objavlja
sklep:
družba Sytep, podjetje za sistem, tehnologijo, inženiring in proizvodnjo, d.o.o.,
Blatnica 10, Trzin, reg. št. vl. 1/06007/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 9. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Škrjanec Vladimir-Janez,
Lobček 39, Grosuplje; Ivanič Irena, VII. Ulica
del 35, Homec, Radomlje; Srnel Franc, Stožice 29/E, Ljubljana in Syprop System-Produkt-Planungs-Gesellschaft m.b.H., Radetzkystrasse 50, Klagenfurt A-9020, Avstrija,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
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 22. 11. 2004

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Srg 2551/2004
Rg-31465/04
Družba TT Tehnika, trgovina d.o.o.,
Panonska ulica 30, Maribor, reg. št. vl.
1/2515/00, katere družbenik je Stojković
Moma, Ulica heroja Nandeta 16, Maribor,
po sklepu družbenika z dne 7. 10. 2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Stojković
Moma.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2004
Srg 2552/2004
Rg-31466/04
Družba Telux, proizvodnja, inženiring
in trgovina d.o.o., Panonska ulica 30, Maribor, reg. št. vl. 1/9767/00, katere družbenik je Stojković Moma, Ul. heroja Nandeta
16, Maribor, po sklepu družbenika družbe
z dne 7. 10. 2004, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Stojković
Moma.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega re4gistra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2004
Srg 2151/2004
Rg-32905/04
Družba Metroﬁn MF, tehnološki inženiring, svetovanje in trgovina d.o.o., Špelina 22, Maribor, reg. št. vl. 1/10393/00, katere družbenik je Zavec Danilo, Borštnikova 5,
2000 Maribor, po sklepu družbenika družbe
z dne 22. 9. 2004, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Zavec Danilo.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 11. 2004
Srg 645/2004
Rg-31863/04
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba A 3 A – Trgovina na debelo,
Lendavska ulica 9, Murska Sobota, ki je
vpisana v reg. vložku tega sodišča št. 1/2300/00, matična številka 1195638, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu edine
družbenice, to je družbe 3 M 3, trgovina,
špedicija in transport d.o.o., Nemčavci 1d, z
dne 6. 10. 2004.
Družba ima poplačane vse obveznosti
in urejena razmerja z delavci, pri čemer
ugotavlja, da pri družbi ni zaposlen noben
delavec.
Edina družbenica izrecno izjavi, da prevzema obveznost plačila morebitnih peostalih obveznosti družbe in za to obveznost
odgovarja z vsem svojim pemoženjem.
Premoženje družbe sestoji iz terjatev in
sredstev na poslovnem računu, ki po prenehanju družbe preidejo v premoženje edine
družbenice.

Št.

Proti sklepu družbenice 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 15. 11. 2004
Srg 1123/2004
Rg-32584/04
Družba Kompas Mar, Turizem in šport
d.o.o., Idrija, s sedežem Lapajnetova 37,
Idrija, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. vložka 1-3799-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 8. 11. 2004.
Ustanovitelj družbe je Fink Marko, Tomšičeva 17B, Idrija, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja, v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe o 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 23. 11. 2004
Srg 2742/2004
Rg-34309/04
Družba Utis-Urleb export import, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje
d.n.o., Miklavčeva ulica 7, Maribor, reg. št.
vl. 1/2643/00, katere družbenika sta Urleb
Leonida in Urleb Marjan, oba Bistrica pri
Rušah 3/e, 2342 Ruše, po sklepu družbenikov družbe z dne 25. 11. 2004 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Urleb Leonida in Urleb Marjan.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 2004
Srg 2151/2004
Rg-34678/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Riemer, težka gradbena mehanizacija, prodaja, servisiranje, d.o.o.,
Šolska ulica 14, Slovenske Konjice, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 7. 12. 2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Riemer Francu, stan. Dobrava pri Slovenskih Konjicah 70, Slovenske Konjice, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 12. 2004
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Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
ERA, d.d., Velenje, Prešernova 10, 3320
Velenje, preklicuje veljavnost žiga z naslednjo
kratko vsebino: na levi strani žiga so 3
poševne črte, na zgornjem delu žiga je napis
z velikimi črkami E R A, pod napisom E R A
na levi strani je številka 1, poleg številke 1
je v pravokotniku napisano z malimi črkami
d.d., pod pravokotnikom je napisano PE Adut
Lenart. Ob-34312/04
Medobčinska turistična zveza Ptuj,
Slovenski trg 14, Ptuj, štampiljko okrogle
oblike s premerom in napisom Medobčinska
turistična zveza Ptuj. Na sredini pečata je
narisan znak , ki simbolizira Triglav in morje.
gnu-173376

Priglasitveni list
Bahar Olga, Albretova 78, Škoﬂjica,
priglasitveni list, opravilna št. 28-0761/94,
izdan dne 20.5.1994. gns-173503
Balabanič Mirjana, Krallova 33, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št. 038/0472-94,
izdan dne 21.5.1994. gnu-173451
Bytyqi Rame, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 25-1368/03,
izdan dne 03.10.2003. gnh-173489
Caf Vladimir, Sp. Voličina 97/b, Voličina,
priglasitveni list, opravilna št. 21-0089/94,
izdan dne 28.6.1995. gnk-173311
Hasanagić Edin, Ulica solidarnosti 4, Litija,
priglasitveni list, opravilna št. 23-0037/96,
izdan dne 1.10.1997. gnt-173702
Hribar Rolanda, Vavpča vas pri Dobrniču
14A, Trebnje, priglasitveni list, opravilna
št. 038-1184/94, izdan dne 1.12.1992.
gnx-173173
Korošec Andrejka, Aškerčev trg 3, Šmarje
pri Jelšah, priglasitveni list, opravilna št.
54-1469/2002. gnz-173596
Kuzma Andrej s.p., Pucova 19, Celje, obrtno
dovoljenje, št. 022010-1473-00-13/1995,
izdano dne 6.3.1995. gnm-173634
Mahić Ramo, Breznikova cesta 71,
Domžale, priglasitveni list, opravilna
št. 06-923/94, izdan dne 7.11.1994.
gns-173478
Miglič Hedvika, Toledova ulica 29, Ruše,
priglasitveni list, opravilna št. 064-6527/2000,
izdan dne 29.03.2000. gnf-173620
Pezdir Jože, Agrokombinatska cesta
76, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-1313/95, izdan dne 1.3.1995.
gnt-173602
Pugelj Frančišek, Šmarca, Koroška
5, Kamnik, priglasitveni list, opravilna
št. 15-0138/94, izdan dne 13.4. 1994.
gng-173790
Rastoder Ismeta s.p., Riharjeva 26,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-3638/03, izdan dne 1.6.2003.
gnv-173825
Rebol Jernej, Vesna 10, Portorož
- Portorose, priglasitveni list, opravilna
št. 40-1216/95, izdan dne 1.7.1997.
gno-173207
Stubljar Istok, Ulica Emilia Drioli 4,
Izola - Isola, priglasitveni list, opravilna
št. 15-0101/94, izdan dne 16.3.1994.
gno-173232
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Tarkuš Trikič Danijela, Ulica svobode
67, Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni
list, opravilna št. 064-8814/2004, izdan dne
30.7.2004. gnc-173619
Ule Marinka, Selo 48, Zagorje ob Savi,
priglasitveni list, opravilna št. 61-0422/95,
izdan dne 1.1.1995. gny-173622
Zupanc Andrej s.p., Stražišarjeva
31/a, Jesenice, priglasitveni list, opravilna
št. 14-0140/95, izdan dne 16.1.1995.
gnn-173208

Potne listine
Agnič Žiga, Dolenjska cesta 369, Škoﬂjica,
potni list, št. P00549544. gnq-173680
Alatič Sonja, Aškerčeva 1, Žalec, potni
list, št. P00404688. gnz-173796
Ambrožič Bogdan, Dol 29, Stari trg ob
Kolpi, potni list, št. P00037003. gnj-173462
Baloh Andrej, Štefanova ulica 9, Ljubljana,
potni list, št. P00181139. gno-173557
Bavdaž Čopi Breda, Kovačičeva 36,
Koper - Capodistria, potni list, št. P00906828.
gnd-173693
Beganović Almira, Litostojska 24,
Ljubljana, potni list, št. P00885902.
gng-173665
Beganović Dženana Dženi, Litostojska
24, Ljubljana, potni list, št. P00887680.
gni-173663
Benassi Larisa, Lipiška cesta 44, Sežana,
potni list, št. P00243385. gny-173372
Bezek Alenka, Smrtnikova 3, Ljubljana,
potni list, št. P00692622. gnp-173406
Bezek Boštjan, Smrtnikova 3, Ljubljana,
potni list, št. P00434106. gno-173407
Bezek Matija, Smrtnikova 3, Ljubljana,
potni list, št. P00434107. gnq-173405
Bezjak Andrej, Kajuhova 34A, Ljubljana,
potni list, št. P00035286. gny-173772
Brišar Brina, Žavcarjeva 12, Ljubljana,
potni list, št. P00716017. gnj-173637
Bukovnik Anže, Visoko 36/b, Visoko, potni
list, št. P00555402. gnf-173516
Bukovnik Barbara, Visoko 36/b, Visoko,
potni list, št. P00555400. gng-173515
Bukovnik Gašper, Visoko 36/b, Visoko,
potni list, št. P00555401. gne-173517
Burger Janez, Nova pot 198, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00224354.
gni-173813
Cvetko Gorazd, Panonska 5/a, Maribor,
potni list, št. P01008066. gny-173672
Črv Barbara, Breg 122, Žirovnica, potni
list, št. P00493339. gnx-173748
Gazibarić Mirela, Kolodvorska cesta 31,
Pivka, potni list, št. P00037558. gnh-173539
Goričanec Janez, Pod Vrhom 6, Maribor,
potni list, št. P00187929. gnt-173552
Guček Matej, Škapinova 2, Celje, potni
list, št. P00333806. gni-173638
Gutić Anes, Ul. Tuga Vidmarja 2, Kranj,
potni list, št. P00733053. gno-173482
Hadžipašić Edin, Trg mladinskih delov.
brigad 2, Ljubljana, potni list, št. P000848646.
gnf-173241
Hajdarević Damijan, Branik 216, Branik,
potni list, št. P00866904. gnc-173694
Hren Sašo, Ulica Stanka Kvedra 1, Vojnik,
potni list, št. P202715. gnx-173448
Hriberski Petra, Brezje 51, Grosuplje,
potni list, št. P00974402. gnr-173804
Jeseničnik Davor, Stantetova 11, Velenje,
potni list, št. P00668512. gnp-173656
Jovanović Ivan, Miren 179, Miren, potni
list, št. P00741262. gno-173432
Jovanović Zoran, Miren 179, Miren, potni
list, št. P00741260. gnp-173431
Jug Stojan, Račka cesta 31, Orehova vas,
potni list, št. P00091499. gnd-173293
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Jugo Srečko, Temnica 9A, Kostanjevica na
Krasu, potni list, št. P00878931. gnv-173250
Kaučič Boštjan, Torjanci 2, Radenci, potni
list, št. P00669285. gnc-173769
Krošelj Anja, Opekarniška 13, Šempeter pri
Gorici, potni list, št. P00936355. gnq-173255
Lampič Alenčka, Peščenik 21, Višnja Gora,
potni list, št. P00440074. gnv-173850
Likar Marjeta, Zakriž 4/c, Cerkno, potni list,
št. P00413420. gnz-173671
Lisjak Judita, Ljubeljska cesta 22, Ljubljana,
potni list, št. P00525157. gnc-173844
Lukman Janko, Lipa pri Frankolovem
14, Frankolovo, potni list, št. P00002345.
gnk-173761
Narat Ivan, Družinska vas 110, Šmarješke
Toplice, potni list, št. P00321110. gnk-173536
Naveršnik Urška, Dolga Brda 18, Prevalje,
potni list, št. P00730806. gni-173363
Ovčar Milan, Tabor 2, Ljubljana, potni list,
št. P00019050. gnq-173630
Partalo Tatjana, Bolniška 28, Piran - Pirano,
potni list, št. P00639082. gnd-173493
Pečkaj David, Peričeva 64, Ljubljana, potni
list, št. P00774934. gnm-173584
Pečkaj Manja, Peričeva 64, Ljubljana, potni
list, št. P00549374. gnn-173583
Popović Darja, Kocjančičeva ulica
37, Ankaran - Ankarano, maloobmejno
prepustnico, št. AI 125494, izdala UE Koper.
gne-173417
Predovnik Anže, Brilejeva 6, Ljubljana,
potni list, št. P00961787. gny-173797
Simončič Jožef, Bresterniški vrh 26,
Bresternica, potni list, št. P00865888.
gns-173278
Sinanović Alen, Litostrojska 16, Ljubljana,
potni list, št. P00958372. gnz-173471
Sodja Daša, Pivovarniška ulica 8, Ljubljana,
potni list, št. P00871030. gnq-173805
Šabanović Jasmin, Bohoričeva ulica
21, Ljubljana, potni list, št. P00011555.
gnr-173779
Šprem Dragica, Gosposvetska 5, Maribor,
potni list, št. P00073353. gng-173240
Tacer Dejan, Petrovičeva 13, Maribor, potni
list, št. P00406579. gnf-173666
Tomašič Tadej, Cegelnica 19, Novo mesto,
potni list, št. P00834086. gnz-173771
Tumara Miloš, Dol pri Ljubljani 3, Dol
pri Ljubljani, potni list, št. P00850021.
gnn-173758
Tumara Veronika, Dol pri Ljubljani 3,
Dol pri Ljubljani, potni list, št. P00850022.
gnl-173760
Turinek Janez, Skorno 24, Šoštanj, potni
list, št. P00091590. gnd-173268
Vrhovski Katja, Dol. Kamence 35, Novo
mesto, potni list, št. P00411351. gnt-173752
Vrhovski Leopold, Dol. Kamence 35, Novo
mesto, potni list, št. P00335746. gnv-173750
Vrhovski Simon, Dol. Kamence 35, Novo
mesto, potni list, št. P00411348. gnr-173754
Zver
Manca,
Grablovičeva
ulica
24, Ljubljana, potni list, št. P00894241.
gne-173217
Žugelj Nada, Kidričeva 62, Trzin, potni list,
št. P00923721. gnv-173550
Žugelj Rok, Kidričeva 62, Trzin, potni list,
št. P00510975. gnu-173551

Osebne izkaznice
Alić Mihana, Nušičeva 14, Celje, osebno
izkaznico, št. 000791767. gns-173553
Aram
Oktavijan,
Vošnjakova
5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001468145.
gnf-173166
Arnuš Ljubo, Podvinci 43, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001664467. gny-173747

Artač Stane, Žabnica 49, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001627736.
gnx-173723
Bahar Maša, Hraše 41/a, Smlednik, osebno
izkaznico, št. 001767000. gnc-173194
Bahar Mateja, Hraše 41/a, Smlednik,
osebno
izkaznico,
št.
001725725.
gnb-173195
Baloh Andrej, Štefanova ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000770549.
gnp-173556
Bašič Božidar, Pod smrekami 15,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 000327494. gnm-173284
Bečič Semir, Ulica Svobode 95, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 000344899.
gny-173697
Benkič Irena, Riharjeva 30, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000107171.
gnf-173541
Benkič Polanec Danica, Domajinci 15,
Cankova, osebno izkaznico, št. 000762295.
gng-173540
Berlic Marjan, Strahinj 111/b, Naklo, osebno
izkaznico, št. 001719786. gne-173167
Bitenc
Janez,
Zadobrovška
18/a, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001836409. gnl-173785
Bizjak Bernarda, Petrovče 63, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
000449485.
gnu-173651
Bizjak Primož, Polzela 205/b, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001816936.
gnh-173564
Bobič Simon, Ulica heroja Vojka 32,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001791212.
gnt-173502
Bobnar Franc, Ivanke Ovijač 4,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000445536.
gnw-173774
Bokan
Marko,
Knupleževa
10,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001475598.
gny-173597
Borse Primož, Šmarješke toplice 32A,
Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št.
000936117. gni-173688
Bosnić Hanka, Opekarska 38, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000507120.
gnf-173191
Brecelj Vasilij, Vrtovin 55, Črniče, osebno
izkaznico, št. 001303057. gnn-173683
Bregar Matjaž, Sela pri Dobu 1, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 001047917.
gnl-173510
Breskvar
Danica,
Gerbičeva
90,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000552234.
gnr-173729
Brezovački Marjan, Pipanova pot 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000108333.
gnx-173223
Brunskole Marko, Podlog 3/b, Dragatuš,
osebno
izkaznico,
št.
001704266.
gnu-173601
Burkelc Lena, Reška cesta 86,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001400883.
gnp-173531
Burmas Mate, Brilejeva 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000871761.
gnv-173700
Car Marija, Poznanovci 14A, Mačkovci,
osebno
izkaznico,
št.
000641278.
gng-173690
Cimerman Bernarda, Gratova ulica 24,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 001059849.
gnv-173625
Cvar Marija, Zelena pot 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001283007.
gnm-173259
Cvetković Božidara, Koželjskega 1,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001751047.
gno-173657
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Cvirn Anton, Ulica bratov Mravljakov
9, Celje, osebno izkaznico, št. 000759841.
gnb-173270
Čaušević Emira, Prešernova cesta 30,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001553872.
gnl-173835
Čepon Petra, Cesta dveh cesarjev 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001136041.
gnc-173819
Čoderl Anja, Prešernova 28, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001109356.
gnw-173374
Čuk Mojca, Cebejeva 22, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001765943.
gnl-173360
Čurin Jožef, Vodranci 31, Kog, osebno
izkaznico, št. 001055208. gnp-173256
Demšar
Polonca,
Trebinjska
15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001084011.
gny-173547
Derenda Uroš, Artiče 34, Artiče, osebno
izkaznico, št. 001604091. gnw-173399
Dobočnik Janja, Koritno 41, Oplotnica,
osebno
izkaznico,
št.
000710833.
gne-173392
Dobrinjanin Marija, Vackova ulica 4,
Bohinjska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001384505. gni-173288
Drobne Katja, Babno 11/a, Celje, osebno
izkaznico, št. 001244619. gns-173678
Drobnjak Aleksandar, Framska ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000041344.
gne-173292
Dujmović Saša, Ulica Slavka Gruma 24,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 001094566.
gnx-173698
Ekart Janez, Pri šoli 3, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000644716. gnp-173506
Eržen Vladimir, Rašiška 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000034393.
gnr-173529
Fazarinc Konrad, Nadvozna cesta 13,
Celje, osebno izkaznico, št. 001507601.
gng-173715
Filipič Živa, Ivana Suliča 16A, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 000243560.
gne-173692
Filipović Kristijan, Prapreče pri Šentjerneju
10, Šentjernej, osebno izkaznico, št.
001704966. gnf-173291
Fink Slavko, Zagorica pri Velikem gabru
71, Veliki Gaber, osebno izkaznico, št.
000717967. gnw-173649
Flajs Ana, Celjska 25, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001003551. gnb-173170
Frančič Marija, Gibina 42, Ljutomer, osebno
izkaznico, št. 000559492. gnb-173745
Frankič Mateja, Rožna dolina, cesta
III / 15B, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000851790. gnp-173356
Galun Dragica, Mestinje 71, Podplat,
osebno
izkaznico,
št.
000601800.
gnc-173269
Gartner Miha, Pod Kojzico 11, Rimske
Toplice, osebno izkaznico, št. 001481694.
gnh-173664
Golob Saša, Celovška cesta 106,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001204283.
gnt-173802
Gospodarič Anja, Ulica OF 5, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
000912220.
gnp-173381
Grilc Edvard, Cesta na Brdo 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001597476.
gno-173357
Grill Sonja, Regrča vas 55, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001252283.
gnr-173254
Guček Zakošek Margareta, Vrunčeva
10, Celje, osebno izkaznico, št. 000404663.
gnh-173239

Št.

Guštin Simona, Ul. Šantlovih 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001680659.
gng-173615
Horvat Maja, Cesta v Zeleni log 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001153189.
gnq-173730
Hribar Tadej, Zidanškova 5, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001545042.
gnv-173675
Hrovat Jasna, Brdo 20, Bovec, osebno
izkaznico, št. 000079635. gnv-173375
Humar Dekleva Bojana, Podutiška 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001606773.
gnb-173770
Ilovar Radić Marjeta, Ulica Angelce
Ocepkove 17, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000442718. gnv-173725
Jakopič
Barbara,
Adamičeva
8,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001336303.
gnt-173627
Jambrek Špela Klara, Polanškova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000272141.
gno-173582
Jelovšek
Darinka,
Cerovec
29,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001347037.
gnb-173320
Jeranče Edvin, Gorenje pri Divači 22/b,
Divača, osebno izkaznico, št. 001206960.
gne-173267
Jerkič Aleks, Male Žablje 1, Dobravlje,
osebno
izkaznico,
št.
001462231.
gni-173388
Jerkič Alenka, Male Žablje 1, Dobravlje,
osebno
izkaznico,
št.
001031849.
gnj-173387
Jevnišek Pavla, Zelena pot 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000021407.
gni-173188
Jurković Lidija, Streliška ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000448165.
gnn-173808
Jurše Stanislav, Norberta Vebra 17,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001446074.
gnm-173734
Kac Vida, Zlatoličje 13, Starše, osebno
izkaznico, št. 001582211. gnd-173668
Karlin Jožica, Sveti Tomaž 7, Selca,
osebno
izkaznico,
št.
001546120.
gne-173367
Karlin Maja, Sveti Tomaž 7, Selca, osebno
izkaznico, št. 000899966. gng-173365
Karlin Špela, Sveti Tomaž 7, Selca, osebno
izkaznico, št. 000899981. gnf-173366
Karlovčec
Danica,
Zg.
Duplek
33/a, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
001661666. gnk-173386
Kaučevič Neža, Lovrenc na Dravkem
polju 12, Lovrenc na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000034976. gnv-173400
Kavčič Sirk Mira, Retljeva ulica 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001758644.
gni-173563
Kebelj Ana, Stritarjeva 1, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001234332.
gnw-173549
Keršič Sabina, Habatova 3/a, Trzin, osebno
izkaznico, št. 001728950. gnm-173559
Keršič Žana, Habatova 3/a, Trzin, osebno
izkaznico, št. 000927837. gnn-173558
Klasinc Nives, jakčeva 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001000425.
gnx-173398
Klemenčič
Brina,
Mladinska
20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001385604.
gnm-173384
Klinar Danica, Savina 5, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 000174504.
gnd-173393
Klun Jože, Alešovčeva ulica 38A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000414664.
gnu-173576
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Kočar
Terezija,
Slape
28,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000206550. gnd-173568
Kopić Anto, Obala 128, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 001107005.
gnf-173391
Kosec Pavla, Lokve 53, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 000954640. gnh-173739
Koša Tibor, Pretnarjeva 8, Postojna, osebno
izkaznico, št. 000550904. gnk-173486
Košič Maksimiljan, Goručanova ulica
4, Celje, osebno izkaznico, št. 000518079.
gnh-173764
Košir Dušan, Matija Blejca 4, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000159611.
gnh-173839
Kovač Patricija, Bevkova 3, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001748009.
gnx-173248
Kovač Rebeka, Bevkova 3, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001748011.
gnw-173249
Kraljič Anica, Hudovernikova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000985062.
gnz-173846
Kramer Janez, Radmirje 41/h, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 001605965.
gnu-173676
Kranc Marija, Zoisova 46, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000058119. gnj-173737
Krasniqi Rifat, Ivana Suliča 12B, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 000296790.
gnh-173289
Krečan Emil, Modraže 27, Poljčane, osebno
izkaznico, št. 000190917. gnu-173401
Krivec Franc, Ptujska gora 107A, Ptujska
Gora, osebno izkaznico, št. 001733483.
gne-173742
Kukec Tina, Tržišče 11/e, Tržišče, osebno
izkaznico, št. 001250921. gnx-173673
Kumer Dušan, Dolniška cesta 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001027869.
gnx-173773
Kuplenik
Gregor,
Cankarjeva
23,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001623800.
gnh-173714
Lampret Mateja, Veljka Vlahoviča 29,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001547302.
gnl-173610
Lanišnik Sergej, Polzela 208, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001539648.
gny-173322
Lapajne Dušan, Gore 5/b, Idrija, osebno
izkaznico, št. 000743867. gns-173753
Lavriša Ivana, Ižanska 421A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001261810.
gnj-173412
Lazar Franc, Prečna 7, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000909897.
gnq-173380
Lebič Romanoslava, Milčinskega 13,
Celje, osebno izkaznico, št. 001075708.
gne-173667
Lesar Kristina, Manrdova 65, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001756774.
gni-173567
Letonja Marko, Vegova 2, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001257195. gnc-173669
Levstek Marko, Slemenska cesta 7,
Sodražica, osebno izkaznico, št. 001670432.
gnj-173787
Levstek Metoda, Lahova 7, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 000156159. gnw-173824
Likar Marija, Šebrenje 20, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 000285889. gnr-173279
Lipnik Janez, Brestovica pri Komnu 90,
Komen, osebno izkaznico, št. 000355280.
gnz-173271
Lipovšek Alojzija, Kersnikova ulica 10,
Celje, osebno izkaznico, št. 001562413.
gnv-173500
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Logar Stane, Dolenjska cesta 182,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000447628.
gnu-173476
Ludvik Edi, Kal 65, Pivka, osebno
izkaznico, št. 001553497. gnb-173545
Ludvik Tjaša, Kal 65, Pivka, osebno
izkaznico, št. 001278050. gnd-173543
Ludvik Vilma, Kal 65, Pivka, osebno
izkaznico, št. 000909629. gnx-173548
Lukovac Zdenka, Ulica bratov Učakar 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001521288.
gnu-173726
Lužar Polona, Pod kostanji 20,
Celje, osebno izkaznico, št. 000401173.
gnw-173274
Mah Friderika, Na roje 8, Litija, osebno
izkaznico, št. 404587. gns-173728
Marčič Sebastjan, Novo naselje 32,
Bistrica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001498111. gnl-173710
Markov Zorančo, Ljubljanska cesta 81,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000758071.
gnt-173227
Markovič Tonček, Krška vas 20,
Krka, osebno izkaznico, št. 001641339.
gng-173840
Marolt Vladislava, Jamova 48, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000719957.
gnv-173225
Masnec Jernej, Na trati 1, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
000400809. gnm-173709
Mavsar Božena, Ob Blažovnici 88,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 001517871.
gnn-173383
Meden Marija, Streliška ulica 37A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000611072.
gnt-173777
Menković Adelina, Groharjeva cesta 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000924500.
gnq-173480
Merc Katja, Zg. Hajdina 100C, Hajdina,
osebno
izkaznico,
št.
001351980.
gne-173767
Mihelač Tamara, Lokavec 30A, Sv.Ana
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001492898. gnr-173379
Milharčič Sandi, Pod Anteno 21, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 001643059.
gnf-173491
Montani Marino, Pograjska 8, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001047017.
gni-173213
Mozetič Davorin Marjo, 30. divizije 18,
Solkan, osebno izkaznico, št. 000650191.
gnl-173285
Mrak Mija, Industrijska 7, Žiri, osebno
izkaznico, št. 001701608. gnw-173574
Mravlja Petra, Vincarje 43, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000929263.
gnz-173421
Muller Dragica, Bojtina 34, Šmartno na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 000352701.
gni-173738
Muller Zoﬁja, Sadež 27, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 001465891. gnw-173499
Narat Ivan, Družinska vas 110, Šmarješke
Toplice, osebno izkaznico, št. 000344905.
gnj-173537
Naveršnik Urška, Dolga Brda 18,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 000044433.
gnj-173362
Navodnik Anton, Kotlje 90, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 000431621. gnm-173359
Nemec Mojca, Radvanjska cesta 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000982813.
gnr-173504
Nemec Neža, Hubadova 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001320791.
gnj-173837
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Nemec Viljem, Valburga 117, Smlednik,
osebno
izkaznico,
št.
001026483.
gnw-173849
Noč Marko, Hubadova 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000974086. gnx-173623
Obrez Monika, Škapinova 12, Celje, osebno
izkaznico, št. 000457633. gnn-173233
Obreza Tjaša, Begunje 92, Begunje pri
Cerknici, osebno izkaznico, št. 000851496.
gnz-173646
Ogrizek Frančiška, Zgornja Hajdina
11C, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000797710.
gny-173497
Oltvanj Vera, Cvetkova 14, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 0003411729.
gnd-173243
Orehek Nina, Resljeva cesta 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001416420.
gnr-173654
Ošaben Ivana, Rožna dolina, cesta IX/21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000430441.
gnu-173176
Ozmec Anton, Radoslavci 44A, Mala
Nedelja, osebno izkaznico, št. 000570525.
gnm-173484
Pajtler Štefan, Ruska 10, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001374632. gny-173572
Panič Dominik, Stročja ves 47,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 000886527.
gnc-173244
Pavšelj Gašper, Brilejeva 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000865042.
gnl-173810
Pečenko Nina, Kotnikova 32, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000791586.
gnq-173505
Pernarčič Vera, Rogoška 20, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001403813. gnv-173650
Perpar Marjan, Dragomerška 76, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000490552.
gns-173828
Pešec Bojan, Erjavčeva 3, Brežice, osebno
izkaznico, št. 001636971. gnc-173294
Petek Roman, Lovska ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000692415.
gnf-173466
Petelin Mladen, Čolnikov trg 1,
Benedikt, osebno izkaznico, št. 001758244.
gnf-173691
Peterka Ivanka, Selo pri Moravčah 10,
Moravče, osebno izkaznico, št. 000674442.
gng-173415
Peternel Zoﬁja, Dol. Novaki 17,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 000309362.
gng-173190
Peternelj Tina, Zakriž 4/c, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 001793538. gnb-173670
Petrič Ana, Podpeč 26, Videm-Dobrepolje,
osebno
izkaznico,
št.
000616218.
gnf-173566
Pintarič Jerneja, Janžev Vrh 16,
Radenci, osebno izkaznico, št. 001197675.
gno-173757
Pirc Pavel, Lomno 21, Krško, osebno
izkaznico, št. 001756863. gny-173272
Planinc Anton Andrej, Meškova ulica
3, Celje, osebno izkaznico, št. 00047075.
gnj-173712
Plemen Suzana, Javornik 54, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000345843.
gnw-173699
Plut Slavko, Preglov trg 4, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000793182. gnt-173477
Podpečan Albina, Galicija 51, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001707387. gnr-173329
Poglovnik Marija, Trg svobode 9, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001812985.
gnq-173755
Pogorevc Iztok, Šalek 88, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001434731. gnk-173236

Posušen Uroš, Tavčarjeva 8, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001534087.
gnt-173252
Potočnik Sandi, Čopova ulica 3,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001340491.
gnn-173283
Povodnik Janja, Miren 142C, Miren,
osebno
izkaznico,
št.
001741291.
gne-173492
Presetnik Vida, Cesta v Šmartno 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001806652.
gnb-173520
Prešeren Damjan, Homec, Bolkova
ulica 11/a, Domžale, osebno izkaznico, št.
000964412. gnc-173569
Prhavc Barbara, Cesta v Vintgar 22,
Bled, osebno izkaznico, št. 001815598.
gnj-173287
Pušenjak Emanuel, Černetova 5/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000352017.
gnx-173523
Radi Lucija, Pot v resje 6, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000583245.
gnx-173648
Radulovič Igor, Malečnik, Metava 33,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001643125.
gnj-173662
Rap Branko, Vurberk 122, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 000203272.
gnt-173277
Raščan Matej, Kocljeva ulica 12C, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001723403.
gnh-173364
Razboršek Laura, Draža vas 83, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 001298032.
gns-173378
Rekanović Hasib, Laze 11, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001007625. gnm-173784
Rexhaj Nuhi, Ulica Ivana Suliča 4B,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000286817. gng-173765
Režek Andreja, Delavska cesta 16,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001436045.
gnw-173799
Ribič Marjan, Krašce 11, Moravče, osebno
izkaznico, št. 000775879. gno-173282
Rom
Andrej,
Avguštinčičeva
14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000113477.
gnq-173780
Roštohar Amalija, Rožno 48, Blanca,
osebno
izkaznico,
št.
000803061.
gnz-173521
Samsa Dolores, Prelože 18, Prem, osebno
izkaznico, št. 001532504. gng-173490
Sattler Ivana, Topniška 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000396090.
gnp-173631
Sazdov Branko, Vrhovci, Cesta XIX/2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001291860.
gnu-173626
Selan Marija, Črna vas 57, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000847484.
gnv-173475
Sivec Sašo, Sp. Slemen 35/a, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000898080.
gnz-173321
Slapar Albina, Apihova 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000460500.
gnr-173704
Slapničar Nataša, Lahova pot 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000278091.
gni-173488
Soklič Marjan, Dunajska 76, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000174085.
gno-173707
Sokolić Borivoj, Pot k Lebici 12,
Semič, osebno izkaznico, št. 001081654.
gng-173740
Srbulović Djordjica, Pot k Savi 76/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001838252.
gne-173192
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Stermecki Peter, Vitna vas 8, Bizeljsko,
osebno
izkaznico,
št.
001261636.
gnk-173736
Sternišnik Frančiška, Vransko 123,
Vransko, osebno izkaznico, št. 000679531.
gnn-173733
Stipanič Janez, Sv. Primož nad Muto
59, Muta, osebno izkaznico, št. 001423824.
gnz-173396
Stoschitzky Uroš, Matije Blejca 16,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000836693.
gne-173817
Stožinić
Diana,
Župančičeva
1,
Žiri, osebno izkaznico, št. 001209324.
gni-173538
Strašek Jožef, Na Lazih 16, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001241252.
gnz-173571
Strašek Tjaša, Podgora 10, Straža, osebno
izkaznico, št. 001565459. gnx-173498
Strgar Jurij, Pod topoli 93/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001282987.
gnu-173226
Stržinar Cvetka, Petanova 47, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001213588.
gnn-173708
Suhadolnik Gregor, Streliška pot 14, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000386734.
gnl-173485
Sulimani Adburahim, Šutna 4, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000125669.
gnv-173800
Sušnik Peter, Zg. Jezersko 90/a, Zgornje
Jezersko, osebno izkaznico, št. 000206027.
gnk-173186
Šandor Aleksandra, Mladinska ulica 6,
Radenci, osebno izkaznico, št. 001233960.
gnb-173495
Šauperl Danijel, Panonska ulica 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001808480.
gnh-173389
Šestan Marija, Riharjeva 28, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000425104.
gnr-173629
Škof Nejko, Briše 22/b, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 001303838.
gng-173815
Šmauc Nikolaj, Ormoška 11A, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001141793.
gnk-173686
Šnajder Iztok, Ulica Ivanke Uranjekove
2, Celje, osebno izkaznico, št. 001666693.
gnt-173327
Štajdohar Klemen, Marentičeva 4,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001526662.
gnn-173408
Štefanič Štefanija Marija, Kržišnikova 3,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000533611.
gnb-173470
Šteiner Sašo, Finžgarjeva 6, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000934940.
gnz-173496
Štemberger Milenka, Morova 27, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 000938086.
gno-173782
Štern Ana, Hrastje 46, Limbuš, osebno
izkaznico, št. 001030418. gni-173713
Štukelj Bojan, Obala 132, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 000232060.
gnk-173286
Šturm Viktor, Podlonk 18, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000466414.
gnq-173230
Šupek Srečko, Cesta II grupe odredov
17, Celje, osebno izkaznico, št. 001165870.
gnh-173189
Šuštaršič Igor, Prevalje pod Krimom 17,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000217691.
gni-173788
Tavčar Miha, Povir 62, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001332724. gnj-173562
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Tomše Maja, Bukovje pri Slivnici
36/a, Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico,
št. 000862999. gnm-173534
Toplak Danica, Kog 104, Kog, osebno
izkaznico, št. 000485522. gnc-173494
Toplikar Ljuba, Trg Rivoli 3, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000547225. gni-173238
Topolnik Gorazd, Trg osvoboditve 15,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000255292. gnt-173377
Toth Rozalija, Ravenska 3, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 001383902. gnb-173245
Toth Štefan, Ravenska 3, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 001322825. gnz-173246
Trbižan Blaž, Planina 25A, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001367693.
gnm-173684
Turinek Janez, Skorno 24, Šoštanj, osebno
izkaznico, št. 000859567. gnp-173281
Turščak Josip, Drenovel 6, Zavrč, osebno
izkaznico, št. 000513891. gnk-173361
Urevc Janez, Pod Anteno 3A, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 001434283.
gnz-173746
Urh Silvana, kal 65, Pivka, osebno
izkaznico, št. 001130998. gnz-173546
Valjavec
Katarina,
Trstenik
38,
Golnik, osebno izkaznico, št. 001816210.
gnt-173677
Vehovec Andreja, Mlakarjeva 68,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001713808.
gnw-173324
Vejnović Vajko, Adamičeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000047606.
gnz-173371
Vengust Damjan, Mali Lipoglav 43,
Šmarje-SAP,
osebno
izkaznico,
št.
000593652. gnp-173781
Vidmar Jasna, Gornji Rudnik II/16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001761653.
gnf-173816
Vidovič Franc, Rabelčja vas 42,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000218954.
gno-173257
Vodlan
Stanislav,
Suhadole
21,
Komenda, osebno izkaznico, št. 001201103.
gnk-173211
Vodopivec
Silvana,
Kamnje
2B,
Dobravlje, osebno izkaznico, št. 000771529.
gne-173242
Vogrin Viljem, Kobilje 61, Kobilje, osebno
izkaznico, št. 001722607. gnt-173527
Volc Ivan, Borovška 108, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 000760365.
gns-173253
Vrtovec Erik, Vrtovče 11, Branik, osebno
izkaznico, št. 001161651. gnd-173743
Zakrajšek Erika, Podkogelj 6, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 000812685.
gnj-173687
Zemljič Marija, Šetarova 6, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 000199848.
gnc-173744
Zigmund Polonca, Drgomaška 67,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000339370.
gnz-173621
Zobec Jan, Trubarjeva 66, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001544248.
gnz-173696
Zonta Luka, Sečovlje 59, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 001297461.
gnu-173251
Zorec Anton, Pesnica pri Mariboru 64J,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001466021. m-1807
Zorko Nadja, Razlagova ulica 17,
Celje, osebno izkaznico, št. 000173219.
gnm-173759
Zupanc Ema, Stara fužina 26, Bohinjsko
Jezero, osebno izkaznico, št. 000109791.
gnl-173210
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Zupanc Grega, Leše 3A, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001382933. gny-173247
Zupanc Jernej, Paridol 28, Gorica pri
Slivnici, osebno izkaznico, št. 001419591.
gnv-173275
Zupančič Ivanka, Ulica Ivana Roba 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000144488.
gnu-173701
Zupančič Marija, Brilejeva 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000477321.
gnv-173175
Zupančič Marija, Brilejeva 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000477321.
gnr-173579
Žagar Ernest, Šentvid pri Stični 160,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
000042039. gnu-173776
Žbona Boris, Grčna 18, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001076620.
gnm-173659
Žgajnar Ivanka, Na zavrteh 7, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000191251.
gnr-173783
Žgajnar Jakob, Ulica bratov Učakar 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001530326.
gnd-173518
Žitko Alojzij, Prevalje pod Krimom 5,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000012275.
gng-173265
Žnidaršič Maja, Češnjica 8, Zagradec,
osebno
izkaznico,
št.
001363154.
gny-173472
Žunko Vogrinc Suzana, Ulica Borisa
Kraigherja 19, Kidričevo, osebno izkaznico,
št. 000870633. gnt-173402

Vozniška dovoljenja
Alić Mihana, Nušičeva 14, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1515375, reg. št.
48615. gnr-173554
Anžiček Goran, Grvenova ulica 16, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17292.
gnq-173280
Arh Melitka, Drobinsko 10, Gorica pri
Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1356441, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnx-173573
Aslani Mensur, Industrijska 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1560026,
reg. št. 123052. gnd-173318
Baloh Andrej, Štefanova ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1916543, reg. št. 52811. gnq-173555
Baumgartner Stjepan, Pokopališka ulica
42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 1343346, reg. št. 228979, izdala
UE Ljubljana. gnc-173644
Beljan Manuela, Ig 392, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 354055, reg. št.
165717, izdala UE Ljubljana. gns-173578
Benassi Larisa, Lipiška cesta 44, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13452,
izdala UE Sežana. gnx-173373
Beriša Mirsad, Levčeva 10/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1643907, reg. št. 125418, izdala UE
Maribor. gnb-173445
Bojc Jasmina, Za vodo 3, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S001582551,
reg. št. 9448. gnf-173416
Borković Damjan, Klinetova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1607799, reg. št. 124633, izdala UE Maribor.
gnb-173295
Bosnić Hanka, Opekarska ulica 38/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1779102, reg. št. 176681, izdala UE
Ljubljana. gnz-173221
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Bregar Matjaž, Sela pri Dobu 1, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1591933, reg. št. 12776, izdala UE
Grosuplje. gnk-173511
Breznik Andreja, Cesta na Ljubečno 1/a,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1144657, reg. št. 43477. gnp-173235
Brezovnik Darja, Pernice 10, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
8281, izdala UE Radlje. gnm-173409
Bubnjević Vlado, Šegova 8, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9200,
izdala UE Novo mesto. gny-173722
Burger Janez, Nova pot 198, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1872160, reg. št. 120081. gnj-173812
Burkelc Lena, Reška cesta 86, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1817366, izdala UE Žalec. gnq-173530
Burnić Sanija, Ob sotočju 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1824383, reg. št. 186651, izdala UE
Ljubljana. gnb-173370
Cerovšek Roman, Staretov trg 11,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1720114, izdala UE Litija.
gno-173732
Cifer Franc, Razlagova ulica 22, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 40174.
gns-173178
Cimerman Bernarda, Gratova ulica 24,
Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1718882, reg. št. 28798, izdala UE
Ljubljana. gnw-173624
Cvjetičanin Liljana, Velebitska ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1012961, reg. št. 161613. gnd-173168
Čeh Štefanija, Drvanja 35A, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1275521, reg. št. 10957, izdala UE Lenart.
gnw-173599
Černoša Alojz, Koretno 21, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG,
reg. št. 5328, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnw-173449
David Jožef, Glavna ulica 16, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 8417, izdala UE Lendava.
gnw-173524
Dejanović Aleksander, Krtina 23, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 60km/h BCGH,
št. S 2059002, reg. št. 20230, izdala UE
Domžale. gns-173628
Dežmar Štefanija, Šentjošt 22, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17618, izdala UE Novo mesto. gno-173607
Dimnik Andreja, Vosek 18/b, Pernica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
37727, reg. št. 79061, izdala UE Maribor.
gng-173390
Đurić Branko, Mlaka 3, Stara Cerkev,
vozniško dovoljenje, št. S 1249174, reg. št.
8193, izdala UE Kočevje. gnf-173266
Ekart Janez, Pri šoli 3, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 575643, reg. št.
2560, izdala UE Maribor. gnn-173508
Fajfar Marko, Suhadolčanova 7, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1511249, reg. št. 116491, izdala UE
Maribor. gnl-173260
Fazarinc Konrad, Nadvozna cesta 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 9514. gnf-173716
Filipič Živa, Ivana Suliča 16A, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 44706, izdala UE Nova Gorica.
gnn-173183
Filipović Kristijan, Prapreče pri Šentjerneju
10, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1592795, reg. št. 253864, izdala
UE Ljubljana. gng-173290
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Fras Ivan, Ormoška cesta 42, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1206816. gns-173603
Golob Ana, Zikova 7, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10613, izdala
UE Kamnik. gnf-173395
Golob Saša, Celovška cesta 106,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S734469, reg. št. 174044. gnu-173801
Grill Sonja, Regrča vas 55, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1416431,
reg. št. 17749, izdala UE Novo mesto.
gnz-173171
Gužvić Tina, Na Gmajni 2, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BH,
št. S1973281, reg. št. 40959, izdala UE
Domžale. gnq-173430
Hercigonja Martin, Dol pri Ljubljani 23/a,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGHC, št. S 2029556, reg. št.
136348, izdala UE Ljubljana. gnq-173830
Hodžić Izeta, Krožna pot 8/c, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12663,
izdala UE Vrhnika. gnu-173826
Holl Marko, Grad 192A, Grad, vozniško
dovoljenje, reg. št. 39077. gnm-173459
Hosta Damjan, Hribi 26, Škoﬂjica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1010754,
reg. št. 148791. gne-173642
Hren Sašo, Ulica Stanka Kvedra 1, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1561759,
reg. št. 22570. gny-173447
Hreščak Roza, Štorje 26A, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3552,
izdala UE Sežana. gnd-173593
Hribar Tadej, Zidanškova 45, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1532459, reg. št. 31035, izdala UE Velenje.
gnm-173509
Hvastija Mojca, Mestne njive 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23055, izdala UE Novo mesto. gno-173182
Imperl Katka, Pot na stadion 9, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1034848.
gnk-173261
Jelovšek Miha, Tržaška cesta 446,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1251930, reg. št. 224628,
izdala UE Ljubljana. gno-173382
Jenkole Tanja, Mavčiče 22, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1375795,
reg. št. 52496, izdala UE Kranj. gnp-173456
Jeras Gašper, Preserje 54 A, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1617392,
reg. št. 256631. gnn-173358
Jeseničnik Davor, Stantetova 11,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1283331, reg. št. 28200, izdala UE Velenje.
gnt-173652
Jurković Lidija, Streliška ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S893431,
reg. št. 108849. gnm-173809
Klement Miha, Parmova ulica 21,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1513269, reg. št. 120453, izdala UE Maribor.
gns-173403
Klobučar Anita, Ulica Slavka Gruma 100,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S994725, reg. št. 27450, izdala UE Novo
mesto. gnp-173606
Klun Jože, Alešovčeva ulica 38A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2093972, reg. št. 267778. gnv-173575
Kodrič Rihard, Veliki Podlog 7, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9424. gno-173532
Košič Maksimiljan, Goručanova ulica 4,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
268770, reg. št. 4232. gnf-173766
Kovač Ivan, Štrekljeva 24, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,

št. S 1862662, reg. št. 128663, izdala UE
Maribor. gnh-173514
Kovač Mojmir, Obala 47, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 37932, reg. št. 8714. gng-173219
Kozorog Nataša, Ulica talcev 10, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1217859.
gnd-173193
Krajnc Jure, Kraigherjeva 7, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S745808,
reg. št. 34396, izdala UE Celje. gnj-173337
Kramberger Matjaž, Biš 44, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2052104, izdala UE Ptuj. gnq-173305
Krančan David, Blasov breg 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2144417, reg. št. 268866. gno-173807
Krištof Peter, Sajenice 7, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1656543, reg.
št. 10777, izdala UE Trebnje. gnp-173435
Križ Bogdan, Rudnik 6, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1249305, reg. št. 7003, izdala UE Kočevje.
gno-173832
Kuhar Janez, Rožna ulica 4, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S1577120, reg. št. 10916. gnk-173586
Kukec Tina, Tržišče 11/e, Tržišče,
vozniško dovoljenje, št. S 2020855, reg. št.
14044, izdala UE Sevnica. gnw-173674
Lampret Mateja, Veljka Vlahoviča 29,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1492934, reg. št. 119740, izdala UE Maribor.
gnk-173611
Lapajne Dušan, Gore 5/b, Idrija, vozniško
dovoljenje, št. S 533501, reg. št. 4834.
gnu-173751
Lazar Franc, Prečna 7, Bakovci, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 14577.
gnp-173181
Lenaršič Angela, Matena 39, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH, št. S
2080580, reg. št. 61786, izdala UE Ljubljana.
gnb-173820
Lenassi Barbara, Vodnikova ulica 10,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001486563, reg. št. 36390, izdala UE
Domžale. gnq-173580
Leskovec Ana, Volaričeva 44, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
4135, izdala UE Postojna. gny-173197
Levstek Metoda, Lahova 7, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1888201, reg. št. 3203, izdala UE Grosuplje.
gnx-173823
Lipnik Janez, Brestovica pri Komnu 90,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 17772, izdala UE Sežana. gnt-173177
Lipovrc Svjetlana, Koroška cesta 13,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1603079, reg. št. 56442, izdala UE Kranj.
gnj-173187
Ludvik Vilma, Kal 65, Pivka, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 7363, izdala
UE Postojna. gnc-173544
Luznar Saša, Hafnerjevo naselje 59,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 31143, izdala UE Škofja Loka.
gnk-173786
Lužar Polona, Pod kostanji 20, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 52338.
gnx-173273
Lužnik Aleksander, Čiginj 5A, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S1951927, izdala
UE Tolmin. gnf-173216
Mah Friderika, Na roje 8, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1719457, izdala
UE Litija. gnt-173727
Malačič Nera, Lendavska 37B, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 42225.
gns-173453
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Marc Zdravko, Ilirska ulica 17, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1709384, reg. št. 144404, izdala UE
Ljubljana. gnd-173418
Markov Zorančo, Ljubljanska 81,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S578644, reg. št. 27567, izdala UE Domžale.
gnc-173394
Markovčič Aleš, Vetrišče 18, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 34477,
izdala UE Nova Gorica. gni-173588
Markovič Tonček, Krška vas 20, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1806725, reg. št. 8521, izdala UE Grosuplje.
gnf-173841
Marolt Andrej, Mala Slevica 44, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1105820, reg. št. 212089, izdala UE
Ljubljana. gnf-173791
Masnec Jernej, Na trati 1, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1438912, izdala UE Žalec.
gnr-173679
Menhart Boštjan, Toplošica 54/a,
Topolšica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1077905, reg. št. 18363, izdala UE Velenje.
gni-173763
Mestinšek Alojz, Ljubljanska ulica 104,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGHF, št. S 1862161, reg. št. 50710,
izdala UE Maribor. gns-173528
Mihelčič Janez, Jačka 40/a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
3327, izdala UE Logatec. gng-173215
Mikača Goran, Poljanska cesta 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 12334132, reg. št. 223409, izdala UE
Ljubljana. gnq-173705
Mitrevska Helena, Dolsko 12, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645440, reg. št. 132001, izdala UE Ljubljana.
gnt-173577
Mitrović Predrag, Tomšičeva 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1855307, reg. št. 32729, izdala UE
Velenje. gnw-173749
Mravlja Petra, Vincarje 43, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21198,
izdala UE Škofja Loka. gnb-173420
Mumel Irena, Ožbalt 65, Ožbalt, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5033, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnk-173711
Muster Suzana, Zg. Košaki 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1625239, reg. št. 94033, izdala UE Maribor.
gnf-173741
Nemec Viljem, Valburga 117, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2082034, reg. št. 199035, izdala UE
Ljubljana. gnx-173848
Oltvanj Vera, Cvetkova ulica 14, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 18475.
gnq-173180
Oman Marija, Cesta na Belo 8, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S272389,
reg. št. 5658. gnw-173199
Orehek Nina, Resljeva cesta 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2035463, reg. št. 161666, izdala UE
Ljubljana. gns-173653
Pačnik Jerneja, Andraž 42, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1441865, izdala UE Žalec. gnn-173633
Pangršič Jan, Hrastenice 14, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 2146736, reg. št. 269414, izdala UE
Ljubljana. gnc-173369
Pašagič Ramiza, Nad mlini 35, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25502. gnq-173605

Št.

Pavlič Miran, Gregorčičeva 33, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 900046,
reg. št. 3563. gnh-173464
Pavšek Vladimir, Kolodvorska ulica 12,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BFGH, reg. št. 5089, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gny-173172
Pergar Liljana, Panonsko naselje 47,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h BGH, reg. št. 9258, izdala UE
Lendava. gnh-173614
Perko Suzana, Ulica Tuga Vidmarja 2,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1567933, reg. št. 55755, izdala UE Kranj.
gnp-173756
Perpar Marjan, Dragomerška 76,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, reg. št. 2020, izdala UE Vrhnika.
gnr-173829
Petek Roman, Lovska ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1916758, reg. št. 128079, izdala UE
Ljubljana. gne-173467
Petelin Mladen, Čolnikov trg 1, Benedikt,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S1848160, reg. št. 1111, izdala UE Lenart.
gnv-173600
Peterka Ivanka, Selo pri Moravčah 10,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001763779, reg. št.
26639, izdala UE Domžale. gnh-173414
Pižorn Viktorija, Podgora 6, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1557750, reg. št. 31354, izdala UE Velenje.
gnn-173533
Plesec Matjaž, Center 141, Črna na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BH, reg.
št. 15561, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnc-173594
Presetnik Vida, Cesta v Šmartno 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2095090, reg. št. 125978,
izdala UE Ljubljana. gnc-173519
Prešeren Damjan, Homec, Bolkova ulica
11/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 001764328, reg. št. 37460,
izdala UE Domžale. gnb-173570
Radulovič Igor, Malečnik, Metava 33,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABBCEGH,
št. S 1740244, reg. št. 89169, izdala UE
Maribor. gnk-173661
Rakas Robert, Ulica Ivana Suliča 10B,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 42422, izdala UE Nova Gorica.
gnb-173595
Rakita Saša, Delavska ulica 8, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1176044,
izdala UE Jesenice. gnl-173635
Razboršek Laura, Draža vas 83, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11886. gnt-173302
Rexhaj Nyhi, Ulica Ivana Suliča 4B,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 23954. gne-173592
Režek Andreja, Delavska cesta 16,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1375456, reg. št. 52141. gnx-173798
Robek Ivan, Lendavska ulica 13, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S1898243,
reg. št. 10373. gnr-173454
Rozman Roman, Zg. Bistrica 69,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BCEGH, št. S000409550, reg. št. 9360.
gnb-173720
Sabadin Valter, Cesta borcev 26,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, št. SI 57585, reg. št. 8418.
gno-173457
Saksida Boris, Mačkovci 29, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S001408221, reg. št. 17710, izdala UE
Domžale. gni-173338
Savkovč Branko, Gregorčičeva 14A,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 40708, izdala UE Nova Gorica.
gnm-173184
Selan Marija, Črna vas 57, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2035350, reg. št. 69820, izdala UE Ljubljana.
gnw-173474
Sitar Matjaž, Urhova ulica 4, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
895037, reg. št. 11668, izdala UE Kamnik.
gnn-173833
Siter Marko, Arclin 51, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1654156,
reg. št. 36054. gnq-173655
Sočan Borut, Prešernova cesta 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1868119, reg. št. 134280, izdala UE
Ljubljana. gns-173228
Sotlar Vida, Kozlovičeva ulica 21, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/H BGH, št. S 49430, reg. št. 62503,
izdala UE Koper. gnl-173410
Stanko Dejan, Bukovci 28, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1318641,
izdala UE Ptuj. gnr-173604
Stermecki Peter, Vitna vas 8, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12908,
izdala UE Brežice. gnl-173735
Stipanič Janez, Sv. Primož nad Muto
59, Muta, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10414, izdala UE Radlje ob Dravi.
gny-173397
Stopajnik Aleksander, Strmec pri Leskovcu
12, Zgornji Leskovec, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S1693323, izdala
UE Ptuj. gns-173303
Suhadolnik Gregor, Streliška pot 14, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABC, reg. št.
43459, izdala UE Nova Gorica. gnk-173461
Sušnik Peter, Zg. Jezersko 90/a, Zgornje
Jezersko, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1603258, reg. št. 31968, izdala UE Kranj.
gnl-173185
Szoks Stanka, Dolnje Brezovo 13, Blanca,
vozniško dovoljenje, št. S 70001, reg. št.
6249, izdala UE Sevnica. gnm-173334
Šifrar Ines, Čučkova ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1868694, reg. št. 264163, izdala UE
Ljubljana. gnj-173587
Škrinjar Zdenka, Mariborska ulica 15,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1529216, reg. št. 23430, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnv-173304
Šlamberger Marjanca, Bukovec 84,
Zgornja Polskava, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S000052225, reg. št. 15616, izdala
UE Slovenska Bistrica. m-1798
Šmajs Natalija, Polzela 70, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1310204,
izdala UE Žalec. gnn-173258
Špan Stanko, Ulica Metoda Mikuža
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. S 1919785, reg. št. 132727,
izdala UE Ljubljana. gnl-173660
Štebe Marko, Moste 2, Komenda,
vozniško dovoljenje, št. S386581, reg. št.
2134, izdala UE Kamnik. gnn-173212
Šteiner Sašo, Finžgarjeva 6, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 36168.
gnr-173179
Štemberger Milenka, Morova 27, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5721, izdala UE Izola. gnl-173460
Šubic Ivan, Žirovski vrh Sv. Urbana
35, Gorenja vas, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 28314, izdala UE Škofja Loka.
gnc-173469
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Šupek Srečko, Cesta II grupe odredov
17, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 269936, reg. št. 10674, izdala UE Celje.
gnm-173234
Šurla Borut, Žlebej 5, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
30845, izdala UE Novo mesto. gnd-173218
Švegelj Jurij, Sr. radenci 6, Stari trg ob
Kolpi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3003, izdala UE Črnomelj. gnu-173276
Švetak Karlo, Knafelčeva ulica 30,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1169989, reg. št. 102252, izdala UE Maribor.
gnn-173658
Teran Klemen, Ovsiše 47, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABH, št. S1971971,
reg. št. 20918. gnh-173589
Tomše Maja, Bukovje pri Slivnici 36/a,
Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1579592, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnl-173535
Topolnik Gorazd, Trg osvoboditve 15,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001449905, izdala UE Lenart.
gnx-173198
Tramte Bernarda, Tomažja vas 2, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1678410, reg. št. 43715, izdala UE Novo
mesto. gnq-173455
Trbižan Blaž, Planina 25A, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1843319, reg. št. 18312, izdala UE
Ajdovščina. gnl-173685
Turner Majda, Bojtina 4, Šmartno na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001939266, reg. št. 17490,
izdala UE Slovenska Bistrica. m- 1785
Vanček Ivan, Križni vrh 22, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
989907, reg. št. 4205, izdala UE Slovenska
Bistrica. m-1779
Vekovec Andreja, Mlakarjeva 68, Šenčur,
vozniško dovoljenje, št. S1877856, reg. št.
42310. gnz-173196
Vereš Tibor, Središče 23, Prosenjakovci
- Partosfalva, vozniško dovoljenje, reg. št.
37252. gnx-173598
Vodeb Bogo, Adamičeva 11, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1786001, reg. št. 16134. gnd-173768
Vodopivec Silvana, Kamnje 2B, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1785235, reg. št. 5777, izdala UE
Ajdovščina. gnj-173262
Vogrin Stanislav, Spodnji Ivanjci 5A,
Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 4170, izdala UE Gornja
Radgona. gnt-173452
Vreže Jožef, Belo 8/b, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 4284,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnj-173762
Vules Koglot Liljana, Cankarjeva 84, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15236, izdala UE Nova Gorica. gnn-173458
Zafošnik Polona, Kovača vas 156,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. A od 50km/h BGH, št. S1882516, reg.
št. 17176, izdala UE Slovenska Bistrica.
gng-173590
Zakrajšek Erika, Podkogelj 6, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1454849, reg. št. 212075. gnh-173689
Zelinčević Živko, Vilfanova 6, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 52602, reg. št. 13750,
izdala UE Piran. gnp-173481
Zemljič Marija, Šetarova 6, Lenart v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1052781, reg. št. 8518, izdala UE Lenart.
gnz-173721
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Žagar Ernest, Šentvid pri Stični 160,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S1755994, reg. št. 2958, izdala
UE Grosuplje. gnv-173775
Žgajnar Saša, Selska ulica 5, Škoﬂjica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1340621,
reg. št. 230056. gnd-173343
Žitko Alojzij, Prevalje pod Krimom
5, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEFGH, št. S 1526205, reg. št. 10338,
izdala UE Ljubljana. gnh-173264
Žogan Marjan, Linhartova 16, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 5025, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnn-173591

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper
preklicuje veljavnost sledečih zavarovalnih
dokumentov: 1-CP/03, št. 00001167, 1 kos,
zelena karta, št. 0988488, 1 kos, zelena
karta, št. 1061667, 1 kos. Ob-33751/04
Al Mahdawi Fuad, Sp. Negonje 13/e,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št.
668801, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnr-173204
Bedekovič Polonca, Kocbekova pot 10,
Benedikt, zavarovalno polico, št. 254076,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. m-1804
Červek
Mateja,
Panonska
115,
Beltinci, zavarovalno polico, št. 00503057,
izdala zavarovalnica Adriatic d.d. Koper.
gni-173263
Damjanič Darinka, Glinškova ploščad
5, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
694879, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. gnh-173814
Erpič Janez, Zg. Mladetiče 2, Tržišče,
zavarovalno
polico,
št.
1002592.
gnt-173202
Gantar Mirko, Valburga 59, Smlednik,
zavarovalno polico, št. 751861, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnj-173612
GRADMONT d.o.o., Vošnjakova 5,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 323736,
izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnn-173608
Jeršič Marjan, Sp.Kapla 98, Kapla,
zavarovalno polico, št. 00101636111, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. m-1813
Kičič Irena, Deržaničeva pot 30, Limbuš,
zavarovalno polico, št. 40 227322, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. m-1792
Knez Lidija, Loka pri Framu 5, Fram,
zavarovalno polico, št. 40 227354, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. m-1803
Kovačič Ljubo, Delavska 14, Maribor,
zavarovalno polico, št. 40248810, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. m-1801
Pavlič Dijana, Strniševa 17, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 240648, izdala
zavarovalnica Tilia. gno-173465
Pintar Franc, Sv. Duh 20, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. AO 720193, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnp-173306
Schwarzmann Adolf, Primorska 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 224023,
izdala zavarovalnica Tila d.d. gnq-173355
Tomše Mihael, Globočina 2, Krška vas,
zavarovalno polico, št. 627505. gni-173613
Vindiš Alojz, Šerovo 3, Šmarje pri Jelšah,
zavarovalno polico, št. 00101638196, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnd-173618
Vindiš Damjan, Šerovo 3, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico, št. 00101469338,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gne-173617

Spričevala
Babič Aldo, Lucija, Obala 125, Portorož
- Portorose, diplomo Ekonomske fakultete v
Ljubljani. gnm-173209
Brecelj Petra, Bevkova 8, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika za vzgojno izobraževalni
program gimnazija, SŠ Veno Pilon Ajdovščina.
gno-173307
Brežnik Andreja, Cesta na Ljubečno 1A,
Celje, indeks, št. 71131873, Pravna fakulteta
Maribor. m-1789
Butihar Marko Ivan, Rateče 19,
Rateče-Planica, spričevalo o končani
Metalurški šoli - kovinostrugar, izdano leta
1956. gnu-173201
Čohilj Deborah-Anna, Seča 188, Portorož
- Portorose, spričevalo 3. letnika SZ Šole.
gni-173313
Dolhar Andreja, Golniška cesta 23, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
Kranj - ekonomski tehnik. gnp-173731
Drašler Ciril, Potočnikova ulica 8, Škofja
Loka, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mestou, izdano
leta 1991 in 1992. gnt-173827
Fleischman Anton, Podgora pri Dolskem
26, Dol pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu šolskega centra ZP Iskra Kranj, izdano
leta 1977. gne-173442
Friš Štefan, Sp. Velka 38, Zgornja Velka,
diplomo papirniškega tehnika Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana, 1987. m-1796
Gaiser Silvester, Kicar 128, Ptuj, spričevalo
8. razreda OŠ Tone Žnidarič Mladika, izdano
leta 1984. gnl-173310
Gašparič Lea, Svenškova 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske
šole Celje, smer cvetličar (obrtni), izdano leta
2000. gnv-173525
Gerič Štefan, Žižki 112, Črenšovci,
pobotnico, št. 0430936, izdala Adriatic d.d.
Koper. gny-173522
Golob Franc, Primskovo 7, Primskovo,
spričevalo 7. razreda OŠ Primskovo.
gns-173778
Grošelj Primož, Cesta komandanta
Staneta 16, Litija, indeks, Šola za voznike,
Ježica. gng-173640
Gubenšek Darja, Doblje pri Lesičnem 11,
Prevorje, spričevalo 1., 2., 3. in zaključno
spričevalo SŠGT Celje - smer Kuhar, izdano
leta 1994-1996. m-1793
Hvalič Ana, Partizanska 62, Nova Gorica,
indeks, št. 01004033, izdala Pedagoška
fakulteta v Ljubljani. gny-173847
Jagušić Biserka, Železničarska 86A,
Ruma, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja
šola za gostinstvo in turizem Novo mesto št.
5/83, izdano leta 1983. gnl-173560
Jeram Mojca, Sestranska vas 16, Gorenja
vas, diplomo Srednje gostinske šole v
Ljubljani, izdana leta 1986. gnr-173479
Kahteran Azmir, Kvedrova 15, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
poklicne in strokovne šole Bežigrad, izdano
leta 2000. gnz-173821
Kaltak Ela, Spodni trg 9/a, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
v Kranju, izdano leta 2004. gni-173513
Kampuš Sabina, Grliče 24, Podplat,
spričevalo poklicne mature Poslovno
komercialne šole Celje, izdano leta 2002.
gns-173703
Kastelic Majda, Kajhova ulica 34A,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolski center za blagovni promet, šola za
prodajalce. gno-173682
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Kenk Milan, Celovška cesta 147, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Borovnica, izdano
leta 1975. gnd-173818
Kolar Romana, Zg. Bistrica 77/b, Slovenska
Bistrica, diplomo Srednje ekonomske šole
Maribor - ekonomski tehnik, izdana leta 1988,
na ime Šteferl Romana. gnu-173501
Kompolšek Andrej, Bezovje 32, Šentjur,
spričevalo 3. in 4. letnika in diplome Srednja
stojna kovinarska metelurška šola Štore.
gnf-173641
Kopitar Tomaž, Tesovnikova ulica 102,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gni-173413
Kovač
Sandra,
Motvarjevci
38,
Prosenjakovci - Partosfalva, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem Radenci, izdano leta 1999.
gnc-173719
Koželj Sabina, Potrčeva cesta 4, Ptuj,
spričevalo 8. razreda OŠ Mladika Ptuj, izdano
leta 1998. gnp-173706
Krejan Robert, Šolska ulica 12, Slovenska
Bistrica, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 1990. m-1778
Kresnik Marjan, Prvomajska 5, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu in
4. letnika SGBŠ Maribor, izdano leta 1995.
m-1805
Kšela Matej, Mariborska 28, Sv.trojica v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
II gimnazije v Mariboru, izdano leta 1994.
m-1812
Kumer Boris, Mekotnjak 41A, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu Kadetske šole
za miličnike, izdano leta 1992. gnd-173368
Kumer Eda, Kajuhova 34/a, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje graﬁčne šole v
Ljubljani, izdano leta 1997. gne-173542
Lapornik Branka, Velike Grahovše 28,
Laško, indeks, št. 81601356, izdala EPF
Maribor. m-1782
Lašič Tina, Ptujska cesta 4, Rače,
maturitetno spričevalo II. Gimnazije Maribor,
izdano leta 1998. m-1799
Majkič Radmila, Šalara 48, Koper Capodistria, spričevalo 2. letnika SZ Šole.
gnh-173314
Mandić Nada, Ropci 22, Tribalj pri
Crikvenici, diplomo Višje šole za zdravstvene
delavce - oddelek za medicinske sestre,
izdana leta 1979, na ime Ropac Nada.
gns-173632
Mihelin Vinko, Bizeljska cesta 1, Bizeljsko,
spričevalo o končani OŠ Bizeljsko, izdano leta
1973. gne-173317
Milinković Slobodan, Zaloška cesta 228/c,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1997.
gnd-173793
Murgelj Anita, Slakova ulica 29, Trebnje,
spričevalo 4. letnika Srednje upravno
administrarivne šole Ljubljana, upravni tehnik,
izdano leta 1985, izdano na ime Kličič Anita.
gnj-173237
Perbil Aleksander, Ulica 22. maja 1,
Oplotnica, diplomo SKSMŠ Maribor, izdana
leta 1987. m-1783
Polanc Tadeja, Podkraj 68, Col, indeks,
št. 11040057, Visoka šola za Zdravstvo.
gnk-173561
Predikaka Marta, Brezula 9, Rače,
spričevalo 1. in 3. letnika pedagoške šole v
Mariboru, izdano leta 1977 in 1979, izdano na
ime Kovačič Marta. gni-173717
Prelog Cvetka, Škapinova ulica 14, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Delovske
Univerze Celje - smer natakarski pomočnik,
št. 17/97. gnv-173450
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Razinger Miha, Tbilisijska ulica 3, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 1993. gnp-173439
Ritlop Andrej, Podgorje 13A, Apače,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične
papirniške šole Ljubljana, izdano leta 1981.
m-1795
Rus Anej, Spindlerjeva 50, Slovenska
Bistrica, indeks, št. 30027890, Visoka
zdravstvena šola MB. m-1791
Setnikar Rok, Cesta 24. junija 41,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in 3.
letnika Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev. gnh-173214
Strniša Klemen, Ulica Žanke Erjavec 4,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za elektrotehniko v Ljubljani,
izdano leta 1997. gnb-173645
Šebjanič Simona, Štefana Kovača 14,
Odranci, indeks, št. 13010115388, Višja
živilska šola Maribor. m-1797
Šeme Jasmina, Roška cesta 49, Kočevje,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v
Kočevju. gnw-173174
Šilc Urška, Gorenji Lazi 11, Ribnica, indeks,
Srednje trgovske šole, Ljubljana. gnc-173444
Škrlec Majda, Lastomerci 19/a, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 2. letnika Poklicne
administrativne šole v Mariboru, izdano leta
1980. m-1786
Štrekelj Alenka,
Predstruge
21/a,
Videm-Dobrepolje, spričevalo 1. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1993,
izdano na ime Medija Alenka. gng-173565
Topolovec Miha, Ižanska cesta 206/b,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje
gradbene, ekonomske in geodetske šole v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnj-173487
Trstenjak Dušanka, Trg Miloša Zidanška
2, Maribor, zaključno spričevalo Živilske šole
Maribor. m-1784
Urajnik Dean, Pivola 12, Hoče, spričevalo
o končani OŠ OŠ Dušana Flis Hoče, izdano
leta 1984. m-1806
Vidovič Gregor, Rakičan - Jezera 27,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu SPŠ Murska Sobota, izdano leta 1995.
gnz-173446
Virag Luka, Trnje 5, Črenšovci, indeks,
št. 93579439, Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Maribor. m-1794
Vrščaj Edvard, Kandija 2, Brusnice, diplomo
Srednje tehnične in zdravstvene usmeritve, št.
I /GI-131, leto 1987. gni-173438
Zakelšek Srečko, Majšperk 37, Majšperk,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne šole
za prodajalce, izdano leta 1982. gnb-173220
Zirdum Suzana, Nazorjev trg 5, Koper
- Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomsko poslovne šole Koper, izdano leta
2003. gnh-173639
Zobec Valentina, Zagaj pod Bočem 12,
Rogaška Slatina, spričevalo kmetijske in
gospodinjske šole za šol. leto 1995/1996 in
1997/1998. gnm-173609
Žnidaršič Barbara, Pavšičeva ulica 22,
Logatec, spričevalo o končani OŠ 7. talcev
Logatec. gnw-173724

Ostali preklici
Agatić Aleksandar, ližnjan 367/b, 52203
Medulin, študentsko izkaznico, št. 18031042,
izdala FF v Ljubljani. gnd-173643
Avto Škafar d.o.o., Plese 1, Murska
Sobota, potrdilo za registracijo uvoženega
vozila Renault Scenic 1.5 dCi, številka šasije
VF1JMRF0530147555, ocarinjeno po KV
42304 z dne 24.12.2003. gnc-173794

132 / 10. 12. 2004 /

Stran

8475

Bassin Jadviga, Prežihova 10, Celje,
delovno knjižico. gnc-173319
Bencan Natalija, Moste 112, Komenda,
vozno karto, št. 420786, izdal Kambus.
gnk-173436
Blatnik Špela, Veliki vrh 27, Šmarje-SAP,
dijaško izkaznico, izdala Srednja vzgojiteljska
šola v Ljubljani. gnp-173681
Blažič
Barbara,
Gorenjska
cesta
31/a, Radovljica, študentsko izkaznico, št.
01001274, Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnm-173834
Bogataj Darko s.p.,, Gradišče nad Pijavo
Gorico 212, Škoﬂjica, licenco, št. 2998 za
tovorno vozilo Tam 100, reg. št. LJ J7 - 74R.
gnl-173789
Bolha Petra, Stara Slovenska 14, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnk-173811
Brežnik Andreja, Cesta na Ljubečno 1A,
Celje, študentsko izkaznico, št. 71131873,
Pravna fakulteta Maribor. m-1790
Caf Vladimir, Sp. Voličina 97/b, Voličina,
delovno knjižico. gnj-173312
CEMBOS, PODJETJE ZA TRGOVINO IN
TURIZEM d.o.o. KOPER, Vanganelska 39,
Koper - Capodistria, zavarovalno polico, št.
41402000208, izdala Zavarovalnica Slovenica
Zavarovalna hiša d.d. Koper. gnp-173385
Čaušević Emira, Prešernova cesta 30,
Domžale, delovno knjižico. gnk-173836
Dravec Peter, Čečovje 20C, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnd-173443
Gačnik Matej, Dvorška vas 10/a, Begunje
na Gorenjskem, dijaško izkaznico, izdal
Srednje elektro in strojne šole. gns-173203
Gajšek Marjetka, Dole 37, Šentjur,
študentsko izkaznico, št. 93457362, Fakulteta
za radbeništvo smer promet Maribor. m-1800
Galić Sejan s.p., Nove Fužine 43, Ljubljana,
licence št. 010447 za Taxi vozilo, Opel Vectra
1.6 letnika 1998, z reg. oznako LJ P4-64Y.
gnz-173354
Gašparič Lea, Svenškova 8, Maribor,
delovno knjižico. gnu-173526
Golob Gregor, Na gomili 13, Miklavž na
Dravskem polju, vozno karto, št. 422, izdal
Certus Maribor. m-1777
Grojzdek Grega, Jelovškova ulica 19,
Kamnik, vozno karto, št. 420349, izdal Kam
bus Kamnik. gnv-173200
Herič Katja, Glazarjeva 1, Ruše, vozno
karto, št. 4404, na relaciji Maribor - Ruše.
m-1811
Horvat Franjo, Meljska cesta 59, Maribor,
delovno knjižico. m-1780
Inhof Miran, Prežihova ulica 7A, Murska
Sobota, delovno knjižico. gng-173440
Jaklič Ksenja, Zgornje Pirniče 22,
Medvode, študentsko izkaznico, št. 13136,
izdala Fakulteta za upravo v Ljubljani.
gne-173842
Jež Heinc Sebastjan, Nad izviri 73, Miklavž
na Dravskem polju, vozno karto, št. 243 na
relaciji Maribor - Miklavž. m--1810
Kananovich Maryna, Rimska ulica 23/a,
Poljčane, delovno knjižico, št. 24167/98,izdala
UE Šmarje. m-1781
Kiralj Peter, Herbesteinova ulica 14,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25006811,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnp-173231
Klanjšček Srečko, Velike Lipljene 2/a,
Grosuplje, delovno knjižico. gnp-173831
Ključevšek Tadeja, Pod Knapovko 3,
Radeče, študentsko izkaznico, št. 93504297,
Fakulteta za gradbeništvo MB. m-1808
Knehtl Maša, Jenkova 24, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41980004, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. m-1814
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Končan Matic, Kogojeva 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63020082, izdala
fakulteta za rač. in informatiko v Ljubljani.
gnr-173404
Krničar Miloš, Kočna 19/a, Blejska
Dobrava, delovno knjižico. gnq-173205
Kumer Živa, Šubljeva ulica 11, Mengeš,
vozno karto, št. 440197, izdal Kam bus
Kamnik. gnc-173169
Mafﬁ Dunja, Gradnikove brigade 17, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 21016175,
izdala FDV v Ljubljani. gnd-173843
Mahorič
Tamara,
Štancerjeva
8,
Slovenska Bistrica, vozno karto, št. 2238,
izdal Certus Maribor. m-1809
Mihelin Vinko, Bizeljska cesta 1, Bizeljsko,
potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za pridobitev
licence v cestnem prometu, št. 602693 z
dne 11.4.1997. gnf-173316
Miljević Miloš, Šentiljska cesta 19,
Maribor, delovno knjižico. m-1788
Močnik Nataša, Platiševa 70, Cerkno,
delovno knjižico,št. A 483533. gno-173332
Mušič Alja, Bežigrad 12, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gny-173822
Papež Jože, Hafnerjeva ulica 4A,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 97103117,
Biotehniška fakulteta. gnb-173795
Peček Romana, Kalinova ulica 14,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-173473
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Pekolj Petra, Meniška vas 84, Dolenjske
Toplice, študentsko izkaznico, št. 01001341,
Pedagoška fakulteta. gnd-173718
Perše Simon, Podrečje 56, Domžale,
vozno karto, št. 480263. gnn-173433
Pintar Maja, Šalka vas 18, Kočevje,
študentsko izkaznico, št. 2251522128743,
Fakulteta
za
humanistične
študije.
gnn-173483
Poropat Sandi, Drevored 1. maja 6, Izola
- Isola, delovno knjižico. gnm-173309
Prolić Marina, Slovenska 18, Mengeš,
vozno karto, št. 430198. gnj-173437
Puček
Katarina,
Ložarjeva
9,
Ljubljana-Črnuče, študentsko izkaznico, št.
21018997, izdala Fakulteta za družbene
vede v Ljubljani. gnf-173441
Ribič Aleš, Peričeva ulica 13, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-173463
Roter Domen, Ilirska 30, Ljubljana,
vozno karto, št. 480353, izdal Kam bus.
gnk-173411
Snedič Janez, Štefetova 31, Šenčur,
delovno knjižico. gnp-173206
Šegula Marko, Rogozniška 40, Ptuj,
letnega kartona železnic za dvig mesečnih
vozovnic št. 029633. m-1802
Šifrar Ines, Čučkova ulica 13, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19401613,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnl-173585

Škalič Aleksandra, Gornji Slaveči 16,
Kuzma, vozno karto, št. 779, izdal AP Murska
Sobota. gnf-173616
Škrbec David, Ul. Slavka Gruma 26, Novo
mesto, potrdilo o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti za voznika
izrednih prevozov. gny-173647
Štrucl Borut, Hrastje 23, Limbuš, delovno
knjižico, št. 9274. m-1787
Šuštar Darjan, Dragatuš 12A, Dragatuš,
študentsko izkaznico, št. 22056230, Fakulteta
za šport. gns-173803
Tomc Maja, Ulica bratov Učakar 110,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 21030822,
izdala FDV v Ljubljani. gnr-173229
TRANSPORT KRŠKO d.d., CKŽ 133,
Krško, licenco, št. GE000083/00289 za
vlečno vozilo Mercedes - Benz z reg. št. KK
71-33Z, tip Actros 2543L. gnd-173468
Tratnik Nejc, Trnjava 3, Lukovica, vozno
karto, št. 431026. gnn-173308
Vejnović Vajko, Adamičeva ulica 5,
Ljubljana, vozno karto, št. 766 - 100%, izdal
LPP. gng-173315
Vilhar Andreja, Lukežiči 1H, Renče,
študentsko izkaznico, št. 19391553,
Ekonomska fakulteta. gnp-173806
Vlašič Aleksander, Podbukovje 53,
Grosuplje, delovno knjižico. gni-173838
Žun Matija, Cesta Staneta Žagarja 2,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 20990623,
Pravna fakulteta. gnj-173512
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