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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
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. 13/2004
Ob-35989/04
1. Naročnik: Zdravstveni dom Grosuplje
in Zdravstveni dom Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: /
3. Datum izbire: 6. 12. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: soizvajanje
dežurne službe na terenu iz območja ZD
Grosuplje in ZD Ivančna Gorica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Reševalec d.o.o., Ljubljana,
Hrvatski trg 3, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: cena na enoto
je 3.950 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
/
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
16. 12. 2004.
Po pooblastilu:
SIB d.o.o., Maribor
Št. 65/2004
Ob-36216/04
1. Naročnik: Osnovna šola Trzin.
2. Naslov naročnika: Mengeška 7/B,
1236 Trzin.
3. Datum izbire: 8. 11. 2004.
4. Vrsta in obseg storitev: priprava in
dostava obrokov za potrebe Vrtca
Osnovne šole Trzin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, izkušnje ponudnika na
segmentu šolske prehrane, reference: najvišje število točk.

24. 12. 2004

6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sodexho prehrana in storitve
d.o.o. Železna cesta 16, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 13,629.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
vrednost edine ponudbe je enaka pogodbeni vrednosti.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
15. 12. 2004.
Osnovna šola Trzin

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Gradnje
Ob-36026/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin
Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-100, faks 01/83-18-119,
elektronska
pošta:
sprejemna.pisarna@kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rušenje in nadomestna
gradnja telovadnice v Stranjah.
II.2) Kraj izvedbe: Stranje pri Kamniku.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: rušenje in
nadomestna gradnja telovadnice v Stranjah.
II.6) Predvideni datum: začetka:
postopka: 15. 3. 2005, gradnje: 10. 4.
2005.
II.7) Datum zaključka: 31. 8. 2005.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2004.
Občina Kamnik
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Ob-36027/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin
Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
Slovenija,
tel.
01/83-18-100,
faks
01/83-18-119, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rušenje in nadomestna
gradnja dela Osnovne šole v Stranjah.
II.2) Kraj izvedbe: Stranje pri Kamniku.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: rušenje in
nadomestna gradnja dela Osnovne šole
v Stranjah.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 3. 2005,
– gradnje: 10. 6. 2005.
II.7) Datum zaključka: 31. 7. 2006.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2004.
Občina Kamnik

Storitve
Ob-35999/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Mira Becele, Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00,
faks 01/528-46-18, elektronska pošta:
mira.becele@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-17/2004-S-BM.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): IA.
II.2.3) Kategorija storitve 14.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: storitve čiščenja prostorov za obdobje 5 let
v ocenjeni vrednosti 550 mio SIT.
II.5) Drugi podatki: merila za oddajo:
80% cena, 20% reference na področju čiščenja v bolnišnicah.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 12. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-36000/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Mira Becele, Ljubljana, Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00,

Stran
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faks 01/528-46-18, elektronska pošta:
mira.becele@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-16/2004-S-BM.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): IA.
II.2.3) Kategorija storitve 16.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: storitve pranja perila za obdobje 5 let v ocenjeni vrednosti 250 mio SIT.
II.5) Drugi podatki: merilo za oddajo je
cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 12. 2004.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Javni razpisi
Blago
Št. 82000 00008/2004 14000 01 Ob-36482/04
Naročnik Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Služba za zaščito in reševanje,
podaja v skladu s 77. členom Zakona o javnih naročilih
obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
1. Na podlagi sklepa Državne revizijske
komisije za revizijo postopkov oddaje javnega naročila št.: 018-260/04-25-2039 se
razveljavi sklep o oddaji naročila št. 82000
00009/2004 1400 01 z dne 2. 9. 2004,
nakup gasilskih vozil GVC 16/25 in GVC
40/80-10 S 1500 za JZZPR Maribor.
2. V skladu z usmeritvami iz sklepa citiranega v točki 1. Državne revizijske komisije, so bile ponovno pregledane vse
ponudbe, ki so prispele na javni razpis za
nakup gasilskih vozil GVC 16/25 in GVC
40/80-10 S 1500 za JZZPR Maribor; razpis
Ob-17177/04 objavljen v Uradnem listu RS,
št. 70/04 z dne 28. 6. 2004 in Uradnem glasilu EU. Naročnik je z izdanim sklepom zavrnil vse ponudbe kot nepravilne.
Mestna občina Maribor
Ob-35735/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Križe, kontaktna oseba: Janez
Podrekar, Cesta Kokrškega odreda 16, 4294
Križe, Slovenija, tel. 04/595-11-00, faks
04/595-11-10, elektronska pošta: okrize.kr@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje: kruh in pekovski izdelki;
sveže pecivo; meso in mesni izdelki; mleko
in mlečni izdelki; sadje in zelenjava; zamrznjena zelenjava in sadje; krompir; zmrznjene in konzervirane ribe; jajca; mlevski
izdelki in testenine; sirupi in sadni sokovi;
ostalo prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Križe,
Cesta Kokrškega odreda 16, 4294 Križe.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kruh in
pekovski izdelki; sveže pecivo; meso in
mesni izdelki; mleko in mlečni izdelki; sadje
in zelenjava; zamrznjena zelenjava in sadje;
krompir; zmrznjene in konzervirane ribe;
jajca; mlevski izdelki in testenine; sirupi in
sadni sokovi; ostalo prehrambeno blago.
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.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe in hkrati
za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi
računa s strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja
posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p. in kmete) – izpis iz registra, ki ni starejši
od 30 dni;
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce;
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo
ponujenega blaga;
– da bo dobavljal blago v skladišče
naročnika;
– da bo ponudil vsaj 75% blaga iz
predračuna naročnika;
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan;
– da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma, da
ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.

IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od
najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kjer je to mogoče):
1. cena – 40 točk,
2. celovitost ponudbe – 25 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni in ne več kot 45 dni – 20 točk,
4. dodatne ugodnosti – 10 točk,
5. reference – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 20. 1. 2005.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski račun št. 01331-6030685130 pri
Gorenjski banki, d.d. Kranj, s pripisom za
namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 4. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo v torek, dne 25. 1. 2005 ob 8. uri;
Osnovna šola Križe, Cesta Kokrškega
odreda 16, 4294 Križe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 15. 12. 2004.
Osnovna šola Križe
Ob-35746/04
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: Jure Mahkota, Šmartinska cesta
55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-27-74, faks 01/478-27-55, elektronska pošta: jure.mahkota@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/index.php.
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:
dobava in montaža arhivskih regalov na
lokaciji Davčnega urada Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Davčni urad Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005 in/ali konec
28. 2. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe in
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvrši v roku 30 dni od uradnega prejema
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je ponudnik
ﬁnančno in poslovno sposoben, kar za
gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj
v bonitetni razred 3C za leto 2003, da imajo
v zadnjih 6 mesecih 0 dni dospelih neporavnanih obveznosti in, da na dan pred izstavitvijo obrazca BON-2 niso imele dospelih
neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: ponudnik mora predložiti vsaj dve
potrdili svojih naročnikov, o dobavi in montaži arhivskih regalov v letih 2003 ali 2004.
Vrednost posameznega posla mora biti nad
6,000.000 SIT z DDV.
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: JN 26/2004 –
ARHIV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 1. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna in dosegljiva tudi na
spletni strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 20. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 1. 2005
ob 9.30; Ministrstvo za ﬁnance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi preko
spletne strani naročnika na naslovu
http://www.gov.si/durs/index.php.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-35969/04
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: Bojan Geršak, Kolodvorska ul. 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/291-45-41,
faks 01/291-48-33, elektronska pošta:
bojan.gersak@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 19/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– sklop A: pisarniške mize, omare in
predalniki po speciﬁkaciji navedeni v razpisni dokumentaciji;
– sklop B: pisarniški stoli po speciﬁkaciji navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: železniške postaje na
območju Slovenije z vnosom po pisarnah in
montažo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: 190 kosov pisarniških miz,
omar in predalnikov po speciﬁkaciji navedeni v razpisni dokumentaciji;
– sklop B: 308 kosov pisarniških stolov
po speciﬁkaciji navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v vrednosti
2,400.000 SIT, ali 10.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 90 dni po izvršeni dobavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. je registriran pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež;
2. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne
določbe;
3. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
4. da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
5. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
6. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
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7. da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003,
– razpisni obrazec 1 »Podatki o ponudniku«,
– razpisni obrazec 2 »Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije«,
– razpisni obrazec 3 »Ponudba«,
– razpisni obrazec 4 »Garancija za resnost ponudbe«,
– razpisni
obrazec
5
»Vzorec
pogodbe«,
– razpisni obrazec 6 »Obrazec predračuna«,
– lastna izjava, da je ponudnik dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih
pogojev.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: za sklop A in B:
1. ponudbena vrednost 95%,
2. garancijska doba 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 1. 2005. Zaradi
kolektivnega dopusta ni možno dvigniti
dokumentacije med 26. 12. in 31. 12. 2004.
Pred odkupom možen ogled razpisne dokumentacije pri kontaktni osebi na Upravi,
soba 620, vsak delovni dan med 11. in 12.
uro.
Cena: 12.000 SIT z DDV; 50 EUR za
ponudnike iz tujine.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR: 02923 – 0019346887 pri NLB
d.d. Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 26. 4. 2005 in/ali 90 dni od
datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 1. 2005
ob 12. uri, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba
606, Center za nabavo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2004.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-35990/04
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., 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.
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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: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
monoblok kolesa Ø 920 mm za tovorne in
potniške vagone (1400 kosov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: CD Ptuj,
Osojnikova ulica 6.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.23.11.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1400
kosov Monoblok kolesa Ø 920 mm za
tovorne in potniške vagone.
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 10,000.000 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje. Predložiti mora revidirane ﬁnančne
izkaze (bilanca stanja in bilanca uspeha) za
zadnje leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: drugi pogoji, potrebni za izvedbo
javnega naročila:
– dovoljenje za redno vgradnjo monoblok koles na vsaj dveh železniških prevozniških podjetij (v nadaljevanju: ŽPP) iz držav
članic EU;
– referenčna lista vsaj dveh ŽPP iz držav
članic EU, katerim so bila dobavljena monoblok kolesa v preteklem letu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
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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 – 79 točk,
2. kakovost – 16 točk,
3. plačilni pogoji – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 1. 2005.
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: 20. 1. 2005 do 12.
ure, v tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska ul. 11, 1506 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 21. 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: 21. 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: 15. 12. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 52/04
Ob-35998/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Benedikt, kontaktna oseba:
Metka Rebernik, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt, Slovenija, tel. 02/729-58-20, elektronska
pošta:
group2.osmbbe@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1A.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Benedikt,
2234 Benedikt.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. kruh in pekovski izdelki,
4. domače sadje in zelenjava,
5. južno sadje in zelenjava,
6. splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 8. 2. 2005 in/ali konec
8. 2. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
menica v znesku 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni
posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo (za
pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – originalno potrdilo davčnega
urada. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno, da
ni imel blokiranega računa.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izjava ponudnika, da ima zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika razloženo;
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 1. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01348-6030643945.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 1. 2005 do 12.
ure; vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 14. 1. 2004.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 12. 2004.
Osnovna šola Benedikt
Št. 404-08-416/2004-2
Ob-36217/04
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,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo), Dušan
Cirar (samo za dokumentacijo), vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si in
dusan.cirar@mors.si (poslati na oba
naslova).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo), Dušan
Cirar (samo za dokumentacijo), vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si in
dusan.cirar@mors.si (poslati na oba
naslova).
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 334/2004 – OMP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ribe – rečne in morske.
Podrobnejša speciﬁkacija v razpisni
dokumentaciji v prilogi št. 6.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vojašnice v Republiki
Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: ribe – rečne in morske.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 20. 4. 2005.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ribe –
rečne in morske – ca. 45,160.0000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: naročnik bo vse kandidate, ki jim
bo priznana sposobnost, vsakih 12 mesecev
povabil k oddaji ponudb. S cenovno najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena
pogodba za obdobje enega leta. Naročila in
dobave bodo potekale sukcesivno za čas
veljavnosti pogodbe, na podlagi naročilnega
lista posameznih uporabnikov za vse lokacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi:
– garancija za resnost ponudbe (če
ponudba presega 30 mio SIT brez DDV);
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če vrednost pogodbe presega 30 mio SIT brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa na naročnikov naslov
oziroma 90 dni v obdobju začasnega ﬁnanciranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno ali lastno izjavo, da to ni
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.

138 / 24. 12. 2004 /

Stran

8933

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2004 ali
– fotokopija BON–1/P izdanih v letu 2004
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2004.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da je tehnično sposoben izvesti javno
naročilo;
Dokazilo:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih in priložene vsaj tri izjave o referencah;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni razpis;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da ima podpisano in žigosano izjavo o
dostavi blaga na vse prijavljene lokacije in
– da ima podpisano in žigosano izjavo,
da upošteva posebne pogoje in predpise
naročnika in vse veljavne predpise na področju predmeta razpisa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-416/2004 –
2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 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 334/2004 – OMP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
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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 28. 1. 2005.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 11. 2. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: ni javnega
odpiranja prijav.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-482/2004-3
Ob-36218/04
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, Oddelek
za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat
(samo za dokumentacijo), Dušan Cirar (samo
za dokumentacijo), vodja izvedbe javnega
naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si in dusan.cirar@mors.si
(poslati na oba naslova).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek
za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat
(samo za dokumentacijo), Dušan Cirar (samo
za dokumentacijo), vodja izvedbe javnega
naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40,
Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86, 01/471-23-48, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si in dusan.cirar@mors.si
(poslati na oba naslova).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 335/2004 – OMP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
mlevski izdelki, testenine, zmrznjeni
izdelki iz testa – ca.: 103,000.000 SIT.
Podrobnejša speciﬁkacija v razpisni
dokumentaciji v prilogi št. 6.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vojašnice v Republiki
Sloveniji.
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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:
I. sklop: mlevski izdelki in testenine – ca.
52,500.000 SIT,
II. sklop: zmrznjeni izdelki iz testa –
ca. 50,500.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: naročnik bo vse kandidate, ki jim
bo priznana sposobnost, vsakih 12 mesecev
povabil k oddaji ponudb. S cenovno najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena
pogodba za obdobje enega leta. Naročila in
dobave bodo potekale sukcesivno za čas
veljavnosti pogodbe, na podlagi naročilnega
lista posameznih uporabnikov za vse lokacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi:
– garancija za resnost ponudbe (če
ponudba presega 30 mio SIT brez DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če vrednost pogodbe presega 30 mio SIT brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa na naročnikov naslov
oziroma 90 dni v obdobju začasnega ﬁnanciranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno ali lastno izjavo, da to ni
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2004 ali
– fotokopija BON–1/P izdanih v letu 2004
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2004.

b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto(DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da je tehnično sposoben izvesti javno
naročilo;
Dokazilo:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih in priložene vsaj tri izjave o referencah;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni razpis;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da ima podpisano in žigosano izjavo o
dostavi blaga na vse prijavljene lokacije in
– da ima podpisano in žigosano izjavo,
da upošteva posebne pogoje in predpise
naročnika in vse veljavne predpise na področju predmeta razpisa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-482/2004 – 3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do vključno 27. 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 335/2004 – OMP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
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 28. 1. 2005.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum 11. 2. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: ni javnega
odpiranja prijav.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-560/2004-2
Ob-36219/04
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,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo), Dušan
Cirar (samo za dokumentacijo), vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si in
dusan.cirar@mors.si (poslati na oba
naslova).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo), Dušan
Cirar (samo za dokumentacijo), vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: bostjan.purkat@mors.si in
dusan.cirar@mors.si (poslati na oba
naslova).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 338/2004 – OMP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zmrznjene in konzervirane vrtnine in
sadje.
Podrobnejša speciﬁkacija v razpisni
dokumentaciji v prilogi št. 6.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vojašnice v Republiki
Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zmrznjene in konzervirane vrtnine in sadje –
ca. 99,500.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: naročnik bo vse kandidate, ki jim
bo priznana sposobnost, vsakih 12 mesecev
povabil k oddaji ponudb. S cenovno najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena

Št.

pogodba za obdobje enega leta. Naročila in
dobave bodo potekale sukcesivno za čas
veljavnosti pogodbe, na podlagi naročilnega
lista posameznih uporabnikov za vse lokacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi:
– garancija za resnost ponudbe (če
ponudba presega 30 mio SIT brez DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če vrednost pogodbe presega 30 mio SIT brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa na naročnikov naslov
oziroma 90 dni v obdobju začasnega ﬁnanciranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno ali lastno izjavo, da to ni
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2004 ali
– fotokopija BON–1/P izdanih v letu 2004
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2004.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za
odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem
računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
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– da je tehnično sposoben izvesti javno
naročilo;
Dokazilo:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih in priložene vsaj tri izjave o referencah;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni razpis;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da ima podpisano in žigosano izjavo o
dostavi blaga na vse prijavljene lokacije in
– da ima podpisano in žigosano izjavo,
da upošteva posebne pogoje in predpise
naročnika in vse veljavne predpise na področju predmeta razpisa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-560/2004 – 2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 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 338/2004 – OMP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
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 28. 1. 2005.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum 4. 3. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: ni javnega
odpiranja prijav.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2004.
Ministrstvo za obrambo
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Ob-36718/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Komenda, kontaktna oseba: Majda
Ravnikar, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,
Slovenija,
tel.
01/724-74-07,
faks
01/834-13-23,
elektronska
pošta:
majda.ravnikar@komenda.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Lokainvest d.o.o., Škofja Loka,
kontaktna oseba: Janez Bohinc, Kapucinski
trg 7, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/506-09-00, faks 04/512-41-17, elektronska pošta: tajnistvo@lokainvest.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Lokainvest d.o.o., Škofja Loka,
kontaktna oseba: Janez Bohinc, Kapucinski
trg 7, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/506-09-00, faks 04/512-41-17, elektronska pošta: tajnistvo@lokainvest.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Komenda, kontaktna oseba: Majda Ravnikar, Zajčeva cesta 23, 4220 Škofja Loka,
Slovenija,
tel.
01/724-74-07,
faks
01/834-13-23,
elektronska
pošta:
majda.ravnikar@komenda.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: polni naslov, kamor je
potrebno predložiti ponudbe v zaprti
kuverti: Občina Komenda, Zajčeva cesta
23, 1218 Komenda, s pripisom Ne odpiraj,
javni razpis – oprema OŠ v Komendi. Na
hrbtni strani mora biti napisan naslov pošiljatelja.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pohištvene opreme
za objekt Prizidek k OŠ v Komendi za
potrebe devetletke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komenda.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila,
konec 31. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja za resnost
ponudbe:
– izjava banke, da bo izdala garancijo za
kvalitetno in pravočasno izvedbo del v
pogodbenem roku, v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– izjava banke, da bo izdala garancijo za
odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene vrednosti;
– orginalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
5% razpisne vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe za izvedbo
naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponud-
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nika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Za gospodarske družbe (pravne
družbe):
– orginalni izpisek iz sodnega registra
podjetij (dokazila ne smejo biti starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe);
Za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
– orginalno potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani
DURS (dokazila ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma oddaje ponudbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– originalno potrdilo, da ponudnik ni v
postopku prisilne poravnave,stečaja ali likvidacije ali da ni prenehal poslovati na osnovi
sodne ali druge prisilne odločbe. Potrdilo
izda Okrožno sodišče;
– originalno potrdilo, da ponudniku v
zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezana z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana pravnomočna
sodba. Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje – kazenska evidenca;
– potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom.
Vsa tri potrdila ne smejo biti starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Za gospodarske družbe:
– obrazec BON-1/P z revizijskim poročilom in bilanco stanja za zadnje bilančno
obdobje;
– obrazec BON 2 oziroma izjavo vseh
bank pri katerih ima odprt transakcijski
račun, ki mora vsebovati podatke, zahtevane iz pogojev ter izjava podpisana od
odgovornih oseb družbe, da ima TRR odprt
samo pri navedenih bankah, ki so dale
izjavo. Obrazec BON 2 oziroma izjave ne
smejo biti starejše od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe;
– najnovejšo bilanco stanja in poslovni
izkaz za tekoče leto;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti.
Za samostojne podjetnike:
– najnovejšo bilanco stanja in poslovni
izkaz za tekoče leto;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti;
– podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi
DURS;
– mnenje oziroma izkazi poslovne banke,
pri kateri ima odprte transakcijske račune, o
boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih
ponudnika v zadnjih 6 mesecih.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali
v skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, kar
dokazuje:
Seznam opravljenih dobav iz naslova
razpisanih del v obdobju zadnjih petih let
(razpisni obrazec št. 4):

– najmanj na osmih objektih dobave in
montaže pohištvene opreme v vrednosti nad
50,000.000 SIT (brez DDV).
Obrazcu morajo biti priložena dokazila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja (razpisni obrazec št. 4a), sicer pogoj ne bo izpolnjen. Za
dobavo in montažo opreme, katerih investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu,
potrdil ni potrebno priložiti.
Seznam zaposlenih strokovnjakov (razpisni obrazec št. 5), ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe, in sicer:
– odgovorni vodja razpisanih del,
– odgovorni vodja za dobavo in montažo
pohištvene opreme.
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:
– ponudbena cena – 70%,
– plačilni pogoji (možnost kreditiranja) –
20%,
– reference – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 64000-0010/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 1. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: predhodno plačilo
na TRR 24401-9004524330 pri Raiffeisen
Krekova banka.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 1. 2005, do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 5. 2005 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 1. 2005
ob 12. uri, Občina Komenda, Zajčeva cesta
23,1218 Komenda, v sobi župana – I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 12. 2004.
Občina Komenda

Gradnje
Št. 42/04

Ob-35980/04
Popravek

V javnem razpisu št. 37/2004,
Ob-33679/04, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 132 z dne 10. 12. 2004 za razpis
»zaščita Kompolja«, se popravi točka IV.3.2
in se pravilno glasi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
02379-0254344403 pri NLB.
INFRA d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-35991/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola – Comune di Isola, kontaktna
oseba: mag. Tomaž Umek, univ. dipl. inž.
grad., Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/660-02-00, faks 05/660-02-10,
elektronska pošta: tomaz.umek@izola.si,
internetni naslov: www.izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Plan Invest d.o.o. Portorož,
Podružnica Koper, kontaktna oseba: Darjo
Reščič, univ. dipl. inž. grad., m-tel.
031/600-914, Ulica 15. maja 13, 6000 Koper,
Slovenija,
tel.
05/630-81-26,
faks
05/630-81-28, elektronska pošta: planinvest@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Izola – Comune di Isola,
vložišče, Postojnska ulica št. 3, 6310 Izola,
Slovenija,
tel.
05/660-02-00,
faks
05/660-02-10.
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, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-351-03-3/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja stanovanjskega bloka z neproﬁtnimi stanovanji na Livadah v Izoli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Izola.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50-501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja 30 neproﬁtnih stanovanj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila;
začetek februarja 2005 in/ali konec novembra 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno s Pravilnikom o vrstah ﬁnančnih
zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje
izpolnjevanje svoje obveznosti v postopku
oddaje javnega naročila (Ur. l. RS, št. 25/04)
in razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje
za priznanje sposobnosti iz 42. in 42.a člena
Zakona o javnih naročilih, kot jih bo naročnik
navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila (datum potrdila ne sme biti starejši
od 30 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
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zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem (datum potrdila ne sme biti
starejši od 30 dni),
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ponudnik ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
(datum potrdila ne sme biti starejši od 30
dni),
– potrdilo pristojnega Davčnega urada,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila (datum potrdila ne sme
biti starejši od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– s strani AJPES potrjene oddane računovodske izkaze za leto 2003, iz katerih
mora biti razvidno doseganje vsaj treh od
navedenih kriterijev: a) skupni prihodki > 1,2
kratnik vrednosti naročila; b) sredstva > 1,2
kratnik vrednosti naročila; c) kapital > 1/5
vrednosti naročila; d) gibljiva sredstva >
kratkoročne obveznosti; e) dolgoročni viri >
1/5 obveznosti do virov,
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcem in kooperantom (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja v skladu z Odredbo o poslovanju
proračunskih porabnikov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– dokazilo o razpoložljivih kadrih za
izvedbo naročila in nadzor kakovosti,
– zagotovitev zadostne tehnične opreme
in kadrovske zasedbe za izvedbo naročila s
podatki o že sklenjenih pogodbah – visoke
gradnje iz katerih je razvidna zasedenost
kapacitet v letu 2005,
– izjava ponudnika o izvedenih objektih
visoke gradnje nad 1.000 m2 s priloženimi
potrdili investitorjev oziroma naročnikov o
dobro opravljenem delu, za vsaj 3 navedene
objekte.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 88-90 z dne
13. 8. 2004, Ob-21707/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 1. 2005.
Kandidat lahko s priporočeno pošiljko ali
po elektronski pošti zahteva pojasnila razpisne dokumentacije do vključno 20. 1. 2005
oziroma v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
Cena: 35.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z nakazilom na
TRR Občine Izola, št. 01240-0100006381, s
sklicem: 00 351-03-3, namen nakazila:
»neproﬁtni blok«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 1. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2005.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb so
lahko prisotne osebe, ki so pooblaščene s
strani ponudnika in na javnem odpiranju
preložijo pisno pooblastilo skladno obrazcem iz razpisne dokumentacije naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 1. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Izola, Postojnska ulica št. 3, Izola, v II. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
vložišču Občine Izola, na Postojnski ulici št.
3, v Izoli od dneva objave razpisa javnega
naročila vsak delovni dan od 8. do 12. ure,
v sredo pa tudi od 14. do 17. ure.
Ponudniki morajo oddati ponudbe v
zapečateni ovojnici na kateri mora biti prilepljen obrazec prijave, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 12. 2004.
Občina Izola – Comune di Isola
Ob-35992/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Slovenska Bistrica, kontaktna oseba:
Branko Hojnik, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, 843-28-30,
818-11-41,
elektronska
pošta:
Branko.hojnik@slov-bistrica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
novogradnje ter rekonstrukcije cest in
hodnikov za pešce.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Slovenska
Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbrani
ponudniki bodo dobili priznano sposobnost
za gradnjo in rekonstrukcijo cest in hodnikov
za pešce na območju Občine Slovenska
Bistrica.
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 10% pogodbene vrednosti – druga
faza;
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval – druga faza;
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo
predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe zahteval – druga faza.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo je
skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – dokazilo o registraciji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje ali
izjava da 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 – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika;
– da bo izvedel dela v skladu s pravili
stroke in navodil strokovnega nadzora –
izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež;
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – potrdilo davčnega urada, ki ni
starejše od 30 dni od dneva za oddajo
ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke;
– da nudi najmanj 60-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom za izvedbo javnega naročila;
– izjava ponudnika in seznam strokovnega kadra s ustreznimi licencami;
– da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila izvedel vsaj
pet tovrstnih del v posamezni vrednosti
20 mio SIT in predloži strokovna priporočila
– izjava ponudnika.
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.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2004.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 01313-0100009691.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 1. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 1. 2005
ob 9. uri; sejna dvorana Občine Slovenska
Bistrica.
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: Branko Hojnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 12. 2004.
Občina Slovenska Bistrica
Št.04-40910
Ob-36013/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Domžale, kontaktna oseba: Jure
Vrhovec, Ljubljanska 69, 1230 Domžale,
Slovenija,
tel.
01/72-20-100,
faks
01/72-14-231,
elektronska
pošta:
Jure.vrhovec@email.si, internetni naslov:
www.domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nova Domžalska knjižnica
v Mercatorjevem centru – dokončanje prostorov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončanje prostorov knjižnice, ki bo
obsegalo zaključna GUI dela (tlaki, suhomontažne predelne stene, spuščeni stropovi, strojne in elektro inštalacije).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mercator center, Cesta
talcev 4, Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
GUI del po projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 2. 2005 in/ali konec
20. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe
(3,000.000 SIT), bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (10%
pogodbene cene), bančna garancija za
zavarovanje obveznosti iz naslova plačil
podizvajalcem (5% pogodbene cene).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo

po izdani zaključni situaciji, delni odlog plačila do konca leta 2007, v skladu s pogoji
navedenimi v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ustrezna registracija (originalni izpisek
iz sodne evidence), dokazilo, 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 (originalno potrdilo
pristojnega ministrstva), dokazilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave ali drug podoben postopek (originalno potrdilo pristojnega ministrstva),
dokazilo, da so odgovorni vodje del člani
ustreznih poklicnih zbornic.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: s strani investitorja potrjene reference za izgradnjo podobnih družbenih ali poslovnih objektov
zgrajenih v zadnjih 5 letih, vrednost posameznega projekta najmanj 150 milijonov SIT
(pogoj za priznanje sposobnosti so vsaj tri
potrjene reference).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena (največ 95 točk),
2. obresti, po katerih je ponudnik pripravljen kreditirati odloženo plačilo (največ 5
točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 1. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik mora
pred prevzemom razpisne dokumentacije
predložiti dokazilo o plačilu na TRR
01223-0100001491.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 1. 2005 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 1. 2005
ob 16. uri, Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: celotno projektno dokumentacijo in prostore, ki so predmet razpisanih del, si ponudniki lahko ogledajo ob predhodnem dogovoru, vse
informacije so na voljo na naslovu, telefonski številki ali elektronskem naslovu kot v
točki 1.1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 12. 2005.
Občina Domžale
Št. 403-315/04
Ob-36015/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Taša
Turk, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina,
Slovenija,
tel.
05/365-91-10,
faks
05/365-91-33,
elektronska
pošta:
tasa.turk@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ajdovščina, kontaktna
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oseba: Saša Stopar, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-10,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta:
sasa.stopar@ajdovscina.si,
internetni
naslov: www.ajdovscina.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-315/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis za prenovo kinodvorane v
Ajdovščini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trg prve slovenske
vlade 1, 5270 Ajdovščina.
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: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 3% od ponudbene
vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-315/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2005.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo za razpisno dokumentacijo je potrebno nakazati
na enotni zakladniški podračun pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila št.
01201-0100014597.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2005
ob 11.15; v sejni sobi Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 17. 12. 2004.
Občina Ajdovščina
Ob-36203/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Andrej Kovač, Nasipna ulica 64,

Št.

2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/33-13-551,
faks 02/33-27-661, elektronska pošta:
andrej.kovac@snaga-mb.si,
internetni
naslov: www.snaga-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: izvajanje zaščite proti širjenju
neprijetnih vonjav.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 64/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zaščite proti širjenju neprijetnih
vonjav na Skladišču baliranih odpadkov
Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor – Dogoše.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje celovite zaščite proti širjenju neprijetnih
vonjav.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 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: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe: 1.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN64/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 1. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 1. 2005 do 14. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 1. 2005
ob 10. uri; Snaga javno podjetje d.o.o.,
Nasipna ulica 64, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2004.
Snaga javno podjetje d.o.o.

Storitve
Št. 26810-33/2004 07021

Ob-36452/04

Preklic
Preklicujemo objavo javnega naročila
»Izdelava predinvesticijske zasnove investicijskega programa in študije izvedbe nameravane investicije za II. Tir Divača – Koper«,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 129 z
dne 3. 12. 2004, Ob-33089/04.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 351-00-408/2004

Ob-35968/04

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 132 z dne 10. 12.
2004, Ob-33671/04, je bil objavljen javni
razpis za priznanje usposobljenosti za projektiranje objektov (sanacij objektov, rekonstrukcij objektov, gradenj nadomestnih
objektov, novogradenj objektov) namenjenih
popotresni obnovi po potresu dne 12. 7.
2004.
Skladno s 25. členom Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 36/04) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na
19. 1. 2005 do 13. ure. Odpiranje ponudb
bo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 47, 3. nadstropje, in sicer
20. 1. 2005 ob 10. uri. Kraj predložitve
ponudbe ostaja nespremenjen.
Pojasnilo tretje alinee točke III.2.1.3.)
Tehnične sposobnosti obvezna dokazila:
kolikor bo Odredba o cenah in normativih za
določanje cen projektne dokumentacije za
popotresno obnovo objektov v času trajanja
javnega naročila spremenjena, se bodo za
obračunavanje opravljenega dela upoštevale tudi določbe le-te.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-36183/04
Ali je to naročilo vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škoﬂjica, kontaktna oseba: Vesna
Tomažin, Šmarska cesta 3, 1291 Škoﬂjica,
faks
01/366-78-72,
e-pošta:
obcina.skoﬂjica@moj.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 1, iz priloge 1A.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40308/03/2004/25-6.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba letnega vzdrževanja cest in izvajanje zimske službe.
II.1.7) Lokacija in mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedba: območje Občine Škofljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: letno vzdrževanje cest.
2) Obseg in količina: v razpisni dokumentaciji.
3) Navedba različnih datumov začetka
storitve: 15. 3. 2005–15. 11. 2009.
Sklop št. 2:
1) Kratek opis: zimska služba.
2) Obseg in količina: v razpisni dokumentaciji.
3) Navedba različnih datumov začetka
storitve: 15. 11. 2005–15. 3. 2009.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
letnega in zimskega vzdrževanja cest.
II.3) Trajanje javnega naročila: začetek
15. 3. 2005, konec 15. 11. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter sklic na ustrezne določbe: 60 dni od
potrditve situacij s strani nadzornega
organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika 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 obveznosti – 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 vezano
na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanskim
nalogom na podračun pri UJP št.
01323-0100000956, sklicna številka: 00
40308-03/04.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2005 do 11.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 24. 3. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo v zahtevanem roku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2005
ob 11.30, sejna soba, Občina Škoﬂjica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škoﬂjica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo ﬁnancira iz
sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 20. 12. 2004.
Občina Škoﬂjica
Št. 41
Ob-36204/04
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik. JR S 1/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je izbira izvajalca za
izvedbo monitoringa voda na odlagališču
nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani.
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 16,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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:

Največje
možno
število
točk

1. cena
2. reference
Skupaj

50 točk,
10 točk.
60 točk.

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 13. 1. 2005 od
ponedeljka do petka od 9. ure do 12. ure.
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 JR S 1/05 in identiﬁkacijsko številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 1. 2005 ali 26 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: 90 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: 14. 1. 2005
ob 9. uri, Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 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: 17. 12. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-36421/04
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: 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: 78/04 VV; številka zadeve 363-47/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem s postopnim odkupom – ﬁnančni
leasing
neopremljenih,
ﬁnaliziranih
poslovnih prostorov za potrebe Upravne
enote Izola.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Izola.
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Šifra NUTS: E038.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing
neopremljenih, ﬁnaliziranih poslovnih prostorov za potrebe Upravne enote Izola.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005 in/ali konec
31. 7. 2020.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila računov je 30. dan od datuma uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) 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. mnenje pooblaščenega revizorja;
6. dokazilo o lastništvu – (zemljiškoknjižni izpisek, pravnomočno gradbeno dovoljenje);
7. tehnični opis objekta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. mnenje pooblaščenega revizorja, ki ni
starejše 15 dni od oddaje ponudbe;
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2. 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:
1. originalni zemljiškoknjižni izpisek, ki
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, ali v primeru, da pridobitni
naslov še ni izveden v zemljiški knjigi, notarsko overjeno fotokopijo pridobitne listine, ali
v primeru, da je ponujena nepremičnina v
fazi izgradnje, pravnomočno gradbeno
dovoljenje;
2. tehnični opis objekta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 25 z dne
19. 3. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 100 točk (ponder 0,6),
2. ustreznost velikosti poslovnih prostorov – od –10 do 30 točk,
3. lokacija – 7 točk,
4. parkirna mesta za potrebe organa – 3
točke.
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: številka JN: 78/04
VV; številka zadeve 363-47/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 1. 2005.
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: 26. 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 28. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 1. 2005
ob 9.30; Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, 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 vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Ob-36422/04
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: Klemen Šket, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija,
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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: 82/04 VV; številka zadeve 363-52/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem s postopnim odkupom – ﬁnančni
leasing
neopremljenih,
ﬁnaliziranih
poslovnih prostorov za potrebe Upravne
enote Brežice, inšpekcijskih služb ter
Geodetske uprave v Brežicah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Brežice.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: najem
s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing
neopremljenih, ﬁnaliziranih poslovnih prostorov za potrebe Upravne enote Brežice,
inšpekcijskih služb ter Geodetske uprave v
Brežicah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 1. 2006 in/ali konec
14. 1. 2021.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila računov je 30. dan od datuma uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) 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;

Stran

8942 /

Št.

138 / 24. 12. 2004

5. mnenje pooblaščenega revizorja;
6. dokazilo o lastništvu – (zemljiškoknjižni izpisek, pravnomočno gradbeno dovoljenje);
7. tehnični opis objekta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. mnenje pooblaščenega revizorja, ki ni
starejše 15 dni od oddaje ponudbe;
2. 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:
1. originalni zemljiškoknjižni izpisek, ki
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, ali v primeru, da pridobitni
naslov še ni izveden v zemljiški knjigi, notarsko overjeno fotokopijo pridobitne listine, ali
v primeru, da je ponujena nepremičnina v
fazi izgradnje, pravnomočno gradbeno
dovoljenje;
2. tehnični opis objekta.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 14 z dne
13. 2. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 100 točk (ponder 0,6),
2. ustreznost velikosti poslovnih prostorov – od 10 do 30 točk,
3. lokacija – 7 točk,
4. parkirna mesta za potrebe organa – 3
točke.
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: številka JN: 82/04
VV; številka zadeve 363-52/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 1. 2005.
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: 27. 1. 2005 do 9.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 1. 2005
ob 9.30; Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, 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 vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 2277/04
Ob-36012/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c.
58, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-320, faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si,
internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/23-04-320, faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6 nadstropje, soba št. 16, vsak
delovnik med 9. in 11. uro, 1516 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/23-04-320,
faks
01/43-24-074,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56,
6. nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana
Slovenija,
tel.
01/23-04-320,
faks
01/43-24-074,
elektronska
pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 46/04.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava števcev električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga je v centralno skladišče družbe Elektro Ljubljana, d.d., Cesta 24. junija 1,
Črnuče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: trifazni enotarifni elektronski števci električne energije.
3) Obseg ali količina: 1000 kosov, po
tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: trifazni dvotarifni elektronski števci električne energije.
3) Obseg ali količina: 3000 kosov, po
tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: trifazni večtarifni elektronski števci električne energije z GSM modemom.
3) Obseg ali količina: 100 kosov, po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek: takoj po podpisu
pogodbe, sukcesivno za obdobje 1 leta.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: trifazni enotarifni elektronski
števci električne energije,
– sklop 2: trifazni dvotarifni elektronski
števci električne energije,
– sklop 3: trifazni večtarifni elektronski
števci električne energije z GSM modemom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev, oziroma z dobavnim rokom in
načinom naročanja, oziroma dobavljanja kot
je za posamezni razpisni sklop opredeljeno
v Tehničnih razpisnih pogojih v razpisni
dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti samo
enega ponujenega sklopa, če njegova vrednost ne dosega 5,000.000 SIT in 1,000.000
SIT v vseh ostalih primerih ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumenaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– obrazec BON 1 za zadnje poslovno
leto ponudnika, ne starejši od 30 dni,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– tehnično ponudbo, izdelano v skladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi
pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– dokazilo o organizirani servisni službi
števcev v Republiki Sloveniji.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih –
posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1 skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
2. garancijski rok (8% delež),
3. rok plačila (5% delež),
4. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 46/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

Št.

pridobiti ju je mogoče do: 18. januarja 2005,
vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. št.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-46-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. januar 2005 ali 32
dni od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 18. maja 2005 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje
ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. januar
2005 ob 11. uri, v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 13. januarja 2005 do 14. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. december 2004.
Elektro Ljubljana, d.d.

Gradnje
Ob-36429/04
Popravek
V javnih razpisih, objavljenih v Ur. l. RS,
št. 135 z dne 17. 12. 2004, za izgradnjo
kogeneracije na lokaciji Pristan, Ob-35374/04
in za izgradnjo kogeneracije na lokaciji TOM
Maribor, Ob-35375/04, se popravita točki I.3
in IV.3.7.2 in se pravilno glasita:
V točki I.3) je elektronska pošta brez
naslova.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 2. 2005
ob 11. uri; Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2
Maribor, v sejni sobi št. 326 v III. nadstropju.
Uredništvo
Elektro Maribor d.d.
Št. 102/5385/2004
Ob-36025/04
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:
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Borut.vertacnik@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. ++386/1/474-24-33,
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faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
andreja.mihevc@eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
objekt RTP 400/110 kV Krško 2. transformator, demontažna dela na DV 110 kV
Laško – Brestanica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DV 110 kV Laško – Brestanica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
31. 3. 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 najmanj
60 dni od dneva izstavitve 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 skupnega nastopanja
večih ponudnikov bo naročnik z izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem
primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji
predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: sklep št.
181/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 1. 2005.
Cena: 12.000 SIT z DDV (10.000 SIT
+ 2.000 SIT DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
TRR št. 02924-0017900956, sklic št.
181/2004.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 1. 2005 do 9.30.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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, IV. nadstropje, dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 12. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 211
Ob-35530/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: Maja Slovenc, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektronska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR7-EE-2004.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije v času od 1. 1. do 31. 12. 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 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. JR7-EE-2004: Elektro Maribor
d.d., kontaktna oseba: Karmen Puc, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-06-77, faks 02/220-06-76, elektronska pošta: karmen.puc@elektro-maribor.si,
internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: VT: 13,73 SIT/kWh
MT: 6,93 SIT/kWh 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: JR7-EE-2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 111 z dne 15. 10.
2004, Ob-27444/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2004.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-35737/04
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,
kontaktna oseba: Gregor Jeran, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/369-61-00, faks +386/1/369-62-19.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.26.00.00-9, dodatni predmeti:
30.21.40.00-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC-845.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: »PC09-08.2004«.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme z vzdrževanjem za obdobje 36
mesecev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,900.000 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. 66b/2004: Simt d.o.o.,
Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,294.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 66a/2004: S&T Hermes
Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,601.942,71 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-74/2004/15.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-23797/04 z dne 10. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 12. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-35738/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba:
Rudi Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-63-06, faks 05/660-63-05, elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si, internetni naslov: www.sb-izola.si.

I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava živil in prehrambenih artiklov po posameznih sklopih: (1. mleko in mlečni izdelki, 2. zelenjava
in sadje, 3. špecerija, 4. zmrznjena živila,
5. meso in mesni izdelki, 6. ribe in morski
sadeži, 7. kruh in pekovsko pecivo).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 60%,
– reference – 15%,
– plačilni pogoji – 25%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03/BR-04: Ljubljanske
mlekarne d.d., 1. mleko in mlečni izdelki,
kontaktna oseba: Duška Šegon, Tolstojeva
63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-15-00, faks 01/588-18-86; KZ Agraria Koper z.o.o. Koper, 2. zelenjava in sadje,
kontaktna oseba: Knez Nada, Ulica 15. maja
17, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-07-43,
faks
05/663-07-41;
Mercator
d.d.,
3. špecerija: splošno prehrambeno blago,
jabolčni kis, čaji, začimbe in riž, kontaktna
oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-30-00, faks
01/560-33-09;
ERA
Disgro
d.o.o.,
3. špecerija: jajca, kontaktna oseba: Ivan
Simčič, Orehovlje 1, 5291 Miren, Slovenija,
tel. 05/366-44-00, faks 05/366-44-10; Brumec-Ručigaj d.o.o., 4. in 6. zmrznjena živila;
ribe in morski sadeži, kontaktni osebi: Barbara Brojan in Igor Žinič, Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70; Celjske mesnine d.d.,
5. meso in mesni izdelki: goveje meso, svinjina in mesni izdelki, kontaktni osebi: Jevšnik Silvo in Rihter Jelka, Cesta v Trnovlje 17,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-52-92,
faks 03/425-52-50; Perutnina Ptuj d.d.,
5. meso in mesni izdelki: perutnina, kontaktna oseba: Bogdan Lomšek, Potrčeva 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00, faks
02/749-01-30; Žito d.d., 7. kruh in pekovsko
pecivo, kontaktna oseba: Suzana Šimenc,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. mleko in mlečni izdelki: cena 5,868.985
SIT; najnižja ponudba 5,868.985 SIT, najvišja ponudba 6,610.970,10 SIT;
2. zelenjava in sadje: cena 3,701.300
SIT; 1,492.650 SIT; najnižja ponudba
3,592.814,75 SIT; 1,492.650 SIT, najvišja
ponudba 4,378.843,10 SIT; 2,104.920 SIT;
3. špecerija – splošno prehrambeno
blago, jajca, jabolčni kis, čaji, začimbe in riž:
cena 7,007.267,66 SIT; 368.900 SIT;
275.564,83 SIT; 3,040.923,40 SIT; najnižja
ponudba 6,709.407,70 SIT; 368.900 SIT;
250.635 SIT; 3,040.923,40 SIT, najvišja
ponudba 7,007.267,66 SIT; 553.350 SIT;
275.564,83 SIT; 3,298.914,12 SIT;
4. zmrznjena živila: cena 525.959,18
SIT; najnižja ponudba 525.959,18 SIT, najvišja ponudba 627.748 SIT;
5. meso in mesni izdelki – goveje meso,
svinjina in mesni izdelki: cena 17,041.010
SIT; 384.903,75 SIT; 2,655.022,13 SIT;
6. meso in mesni izdelki – perutnina:
cena 4,819.960,90 SIT; najnižja ponudba
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4,819.960,90 SIT, najvišja ponudba
4,923.079 SIT;
7. ribe in morski sadeži: cena
1,599.235,75 SIT; najnižja ponudba
1,599.235,75 SIT, najvišja ponudba
2,013.548,40 SIT;
8. kruh in pekovsko pecivo: cena
3,159.000 SIT; najnižja ponudba 3,159.000
SIT, najvišja ponudba 3,344.078,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 9. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-23323/04 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: 14. 12. 2004.
Splošna bolnišnica Izola
Ob-35740/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba: Šramel Bernarda, Rakeževa
ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija,
tel. 03/817-14-10, faks 03/817-14-20.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:
1. splošno prehrambeno blago,
2. sadje (sveže),
3. kmetijski pridelki,
4. zelenjava sveža,
5. zelenjava, sadje, ostala zamrznjena
živila,
6. kruh in pekovsko pecivo,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. meso (sveže),
9. perutnina,
10. ribe,
11. testenine,
12. jajca,
13. gastro program (juhe, začimbe),
14. mesni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: splošno prehrambeno blago: ERA d.d. Velenje, Prešernova
10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 10,013.470,92 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. 2: sadje (sveže): Mercator SVS d.d., Rogozniška 8, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 3,195.120,70 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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: kmetijski pridelki:
Plod d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja
Ložnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 1,123.409 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. 4: zelenjava sveža:
Mercator SVS d.d., Rogozniška 8, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 1,451.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: zelenjava, sadje,
ostala zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 1,361.892 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. 6: kruh in pekovsko
pecivo: Pekarna Boč, Koren Peter s.p., Zbelovo 33a, 3215 Loče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 2,453.817,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7: mleko in mlečni
izdelki: Agroind Vipava 1894, Vipava d.d.,
Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 5,591.954,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8: meso (sveže):
Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 6,354.798,50 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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9: perutnina: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 2,522.072,56 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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10: ribe: BrumecRučigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 299.460 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. 11: testenine: Žito
prehrambena industrija d.d., Šmartinska
cesta 154, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 332.984 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. 12: jajca: M.M. Kaučič
d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 669.060 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 13: gastro program
(juhe, začimbe): ERA d.d., Velenje,
Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 3,163.144,06 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. 14: mesni izdelki: Hrib
d.o.o., Kmetijsko proizvodno podjetje, Večje
Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 3,339.098,35 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 111-112 z dne 15. 10.
2004, Ob-27069/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 14. 12. 2004.
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Ob-35741/04
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:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 423-22-05,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/04.
II.5) Kratek opis: požarna lutka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo
izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji, ki so
navedeni v Direktivi (samo za dobave
blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10/04: Composites USA,
Inc., One Peninsula Drive, 21901 U.S.A.,
tel. 1410-287-2700, faks 1410-287-5222,
elektronska
pošta:
info@compositesusa.com.
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: 10/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 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: 14. 12. 2004.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-35966/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Šentvid, kontaktna oseba: Vesna Kosmač, Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana
Šentvid, Slovenija, tel. 01/512-45-86, faks
01/512-45-86,
elektronska
pošta:
vrtec.sentvid@guest.arnes.si,
internetni
naslov: http://www2.arnes.si~vvzljsen-.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna nabava
prehrambenega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na:
– najnižja cena,
– ﬁksnost ponudbenih cen,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev
za sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,981.359 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: meso in mesni izdelki: Litijska
mesarija d.d., Slatna 1, Šmartno.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,329.269,90 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: perutninsko meso izdelki in jajca:
MIR d.d., Ljutomerska c. 28a, Gornja Radgona.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,777.210,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: ribe in konzervirane ribe: Brumec
Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 693.793,27 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: sveža zelenjava in suhe stročnice,
sveže in suho sadje: Mercator d.d., sektor
ET, Slovenčeva 25, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,063.503 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: krompir: Sipic d.o.o., Koprska 94,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 433.525 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: zamrznjena zelenjava: Brumec
Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 309.387,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: Mercator d.d., sektor ET, Slovenčeva 25, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 542.971,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: sadni nektarji, sokovi in sirupi:
Mercator d.d., sektor ET, Slovenčeva 25,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,515.251,76 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: žita, mlevski izdelki in testenine:
Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53, Škofja
Loka.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 996.827 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, Škoﬂjica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 651.430,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: kruh in pečeno pekovsko pecivo:
Mlinotest Peks d.o.o., Kidričeva 53, Škofja
Loka.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,470.280 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: slaščičarski izdelki in keksi: Žito
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 893.230 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop: splošno prehrambeno blago: Era
d.d., Prešernova 10, Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,667.200,17 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 25.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2004.
Vrtec Šentvid
Št. 404-08-98/2002-48
Ob-35993/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne
osebe: Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 96/2002 – OMP – II.
faza.
II.5) Kratek opis: mesne in ribje konzerve.
Dobava se vrši na različne lokacije v
RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,520.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 96/2002 – OMP –
II. faza – II. sklop: mesni narezki in paštete:
Osem d.o.o. Grosuplje, kontaktna oseba:
Alojz Bavdek, Sp. Slivnica 107, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-09-31, faks
01/786-09-32.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: okvirna vrednost pogodbe znaša
7,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 96/2002 –
OMP – II. faza – III. sklop: ribje konzerve in
paštete: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, kontaktni osebi: Srečo Trope in
Lidija Rogelj, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks
01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: okvirna vrednost pogodbe znaša
16,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-98/2002-48.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
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II. sklop – mesni narezki in paštete –
3 prejete ponudbe,
III. sklop – ribje konzerve in paštete –
1 prejeta ponudba.
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: 17. 12. 2004.
Ministrstvo za obrambo
Ob-35994/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Bor Urbančič, dr. med., spec. internist
(05/33-01-501), za ekonomska vprašanja:
Stojan Lozar, univ. dipl. ek. (05/33-01-560),
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici,
Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, elektronska pošta: internetni naslov: www.bolnisnicago.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za
dobavo in montažo novega abdominalnega ultrazvočnega aparata za klasično
diagnostiko in novo endo UZ enoto po
sklopih. Sklopa sta dva:
– sklop 1 – abdominalni ultrazvočni aparat za klasično diagnostiko,
– sklop 2 – endo UZ enota.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40 mio 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: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 252-2/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 98-99 z dne 10. 9. 2004: Olympus
Slovenija d.o.o., Baznikova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za sklop 1 –
23,375.000 SIT, cena za sklop 2 –
17,187.951 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 12. 2004.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica
Ob-36009/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu, kontaktna oseba: Jožica Šinkovec, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434
Loka pri Zidanem Mostu, Slovenija, tel.
03/565-81-02, faks 03/568-41-96, elektronska pošta: loka@ssz-slo.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:

Št.

1. splošno prehrambeno blago,
2. sadje-zelenjava (sveže) in drugi kmetijski pridelki,
3. zelenjava, sadje in sladoledi (zamrznjeno),
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. zamrznjeno pecivo,
6. sveže meso in drobovina,
7. perutninsko, kunčje meso in izdelki iz
perutnine,
8. ribe – sveže, zamrznjene,
9. mesni izdelki,
10. testenine,
11. jajca,
12. mleko in mlečni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: splošno prehrambeno
blago: ERA d.d. Velenje, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,999.812,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: sadje zelenjava-sveže
in drugi kmetijski pridelki: Mercator – Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,223.995,50 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: zelenjava, sadje in sladoledi (zamrznjeno): Hrib d.o.o., Kmetijsko
proizvodno podjetje, Večje Brdo 8, 3224
Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,162.132,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: kruh in pekovsko pecivo:
Pekarna kruhek, Karel Kozole s.p., Trg svobode 40, 8290 Sevnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,590.100 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. 5: zamrznjeno pecivo:
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škoﬂjica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 642.445,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 6: sveže meso in drobovina: Mesni diskont Vidmar s.p., Trg borcev
NOB 2, 1431 Dol pri Hrastniku, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,267.305 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. 7: perutninsko, kunčje
meso in izdelki iz perutnine: Mesni diskont
Vidmar s.p., Trg borcev NOB 2, 1431 Dol pri
Hrastniku, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,775.180 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: ribe – sveže, zamrznjene: Brumec–Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 432.155,50 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: mesni izdelki: Kmetijska
zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270
Laško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,282.986,26 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. 10: testenine: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škoﬂjica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 812.415 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. 11: jajca: Kmetijska
zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2,
3270 Laško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 912.810,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Javno naročilo št. 12: mleko in mlečni
izdelki.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): razpis v tej podskupini ni
uspel, zato se ponovi.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 111-112 z dne
15. 10. 2004, Ob-27047/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2004.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu
Ob-36014/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Preddvor, kontaktna oseba: Darwin
Fink, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, Slovenija, tel. 04/275-10-00, faks 04/275-10-20,
elektronska
pošta:
obcina.preddvor@siol.net.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za OŠ Preddvor.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-26921/04: Učilna,
d.o.o., kontaktna oseba: Prosen Miloš,
Cesta na Brdo 43, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/256-26-69, faks 01/256-26-70,
elektronska pošta: ucilna@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,706.918 SIT; najnižja ponudba: 29,706.918 SIT, najvišja
ponudba: 36,128.297 SIT; valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2004.
Občina Preddvor
Ob-36016/04
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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 20/2004 – Klima Novo
mesto.
II.5) Kratek opis: naročilo dodatnega
blaga, storitev in gradbenih del pri
izvedbi klimatizacije Davčnega urada
Novo mesto, ki so nastala zaradi nepredvidljivih okoliščin in jih ni mogoče tehnično in ekonomsko ločiti od prvotnega
naročila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,300.000 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:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v
direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 20/2004 – Klima Novo
mesto: Gorenje GTI d.o.o., Partizanska 12,
3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,301.861,95 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 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: 16. 12. 2004.
Ministrstvo za ﬁnance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 2.3.-2980/04
Ob-36028/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Lisac, Kolodvorska ulica 11,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+ 386/01/29-14-419,
faks
+ 386/01/29-14-833, elektronska pošta:
ivan.lisac@slo-zeleznice.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.00.00-7, 34.22.31.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka javnega
naročila 5/2004/TP.
II.5) Kratek opis:
– sklop A: nabava 7 kamionov vlačilcev,
– sklop B: nabava 7 polprikolic za prevoz kontejnerjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. čas garancije,
3. ceno vzdrževanja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/2004/TP, sklop A in sklop
B: TT – Trgotehna, d.o.o., Sermin 7a, 6000
Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop A: 95,970.000
SIT in sklop B: 36,680.000 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:
25. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: za sklop A:
4, za sklop B: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 98-99 z dne 10. 9.
2004, Ob-23788/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 12. 2004.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Ob-36220/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna
naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386/1/475-21-96, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.10.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-059/2004-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup osebnih avtomobilov (karavanov).
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. RTV-059/2004-E-ODP/B:
Citroen Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Corrado Alessio, Ulica 15. maja 18, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/668-12-22, faks
05/668-12-15, elektronska pošta: Corrado.alessio@citroen.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
9,354.080,95 SIT, najvišja ponudba
11,515.082 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-059/2004-EODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 116-117 z dne 29. 10.
2004, Ob-28986/04.
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: 20. 12. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-36454/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za
investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58,
elektronska
pošta:
marusa.bizjak@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža za
OP blok, centralno sterilizacijo in intenzivno terapijo Onkološkega inštituta
Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 790,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 2: Gorenje GTI d.o.o.,
kontaktna oseba: Vincenc Turk, Partizanska
12, Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): sklop 2: cena
146,018.010,38 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 3: AMS Meding d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Arzenšek, Ljubljanska cesta 6a, Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): sklop 3: cena 252,040.731
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: sklop 4 in 5: Mollier d.o.o.
Celje, kontaktna oseba: Roman Šumak,
Opekarniška 3, Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– sklop 4: cena 99,258.488,64 SIT,
– sklop 5: cena 85,542.804,03 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: sklop 6: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Marko Bokal, Leskovškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): sklop 6: cena 235,502.310
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:
27. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7.
2004, Ob-21151/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 12. 2004.
Ministrstvo za zdravje
Sp 3/2004
Ob-36717/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Bojan
Muršec, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-42, faks 01/366-43-00,
elektronska
pošta:
bojan.mursec@sodisce.si, internetni naslov:
www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
Programska oprema Novell:
– licence za nadgradnjo Netware 6.5,
– licence za nadgradnjo ZEN Works
6.5.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. CIF-JR-3/2004: Unistar LC
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Dejan
Skoporc, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/475-55-02, faks 01/475-56-00,
elektronska pošt: info@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,003.588,68 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-28558/04 z dne 22. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2004.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Center za informatiko
Ob-36726/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Anton Tomažin, inž., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-25-62, faks 07/393-25-00, elektronska pošta: anton.tomazin@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 34.10.23; CPA
34.10.41.
II.5) Kratek opis: tovorno (gospodarsko) vozilo – furgon.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo tovorno (gospodarsko) vozilo
– furgon: VW CADDY 1.9 TDI (77 kW):
Berus d.o.o., kontaktna oseba: Šuklje Anton,
Podbevškova 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/371-98-00, faks 07/371-98-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,330.403,71 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:
23. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11.
2004, Ob-30158/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2004.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-36727/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mitja
Anžur, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-91-42, faks 01/251-55-16,
elektronska pošta: razpis.pc2004@bsi.si,
internetni naslov: http://www.bsi.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-01-IT/2004.
II.5) Kratek opis: računalniška strojna
oprema za podporo pisarniškemu poslovanju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,230.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ustreznost tehničnim zahtevam razpisa, ceno opreme,
odpravo napak, garancijski rok.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Jav-raz-01-IT/2004: Skupina Atlantis d.o.o., kontaktna oseba: Sašo
Možina, Šlandrova 2, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/589-52-20, faks
01/589-52-30, elektronska pošta: info@atlantis.si,
internetni
naslov:
http://www.atlantis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,085.690,35 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. Jav-raz-01-IT/2004:
ITS Intertrade sistemi d.o.o., kontaktna
oseba: Zdenko Bautin, Leskoškova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-58-00,
faks 01/585-59-01, elektronska pošta:
pc.prodaja@its.si,
internetni
naslov:
http://www.its.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,064.590 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, 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: 17. 12. 2004.
Banka Slovenije
Ob-36728/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l., kontaktna
oseba: Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-37-00 in
05/663-37-04, faks 05/663-37-06, elektronska
pošta:
romana.georgijevic@komunalakoper.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nakup: 1 kos terensko večnamensko delovno vozilo pogon 4x4 s cisterno
in visokotlačno napravo za čiščenje
kanalizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. dobavni rok,
3. dosežen navor.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 477-JNVV/B-2004: AC
Intercar d.o.o. Ljubljana, PSC Koper, kontaktna oseba: Aleš Golja, Vojkovo nabrežje
32,
6000
Koper,
Slovenija,
tel.
05/663-12-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,550.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 108-109 z dne 8. 10.
2004, Ob-26780/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 12. 2004.
Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Gradnje
Ob-35519/04
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.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 503,3; 503,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 11/2004-JN.
II.5) Kratek opis: izgradnja varne IT
sobe in izvedba ožičenja v poslovnih
objektih ZPIZ v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 333,000.000 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:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11/2004-JN: IBM Slovenija, kontaktna oseba: Jerko Banov, Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/479-66-12, faks 01/479-66-01, elektronska pošta: jerko.banov@si.ibm.com, internetni naslov: wb.ibm.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 304,889.579,15
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež 79%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 12. 2004.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-35736/04
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-057/2004-1L-ODP/G.
II.5) Kratek opis: gradbena obrtniška
dela – prenova in vzdrževanje objektov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena – 90 točk,
– cena nočnega, nedeljskega in prazničnega dela – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-057/2004-1L-ODP/G:
Vikomont d.o.o., kontaktna oseba: Vinko
Kostadinovič, Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-86-06,
faks 01/510-86-07, elektronska pošta: vikomont@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,000.000 SIT z
DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 057/2004-1LODP/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 114 z dne 22. 10.
2004, Ob-28226/04.
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: 15. 12. 2004.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 8/40
Ob-36008/04
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: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6,
1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11,
faks 477-97-13, elektronska pošta: snaga@snaga.si,
internetni
naslov:
http://www.holdingljubljana.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 4/04.

II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je izvedba nepredvidenih del pri
izgradnji 2. faze IV. in V. odlagalnega
polja na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje–Ljubljana v letu 2004:
– sklop 1 – gradbena dela,
– sklop 2 – dela iz PEHD s strojno
opremo in instalacijami,
– sklop 3 – elektroenergetske instalacije
in računalniški nadzor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR G 4/04: sklop 1: SCT
d.d. + Hidrotehnik d.d., kontaktna oseba:
Jure Prosen, univ. dipl. inž. gr., Slovenska c.
56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 589-86-01,
faks
589-86-30,
internetni
naslov:
http://www.sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,138.562,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR G 4/04: sklop 2: HIS
d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Hrib, univ.
dipl. ekon., Vodovodna 97, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 568-38-35, faks 568-41-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,909.467,62 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. JR G 4/04: sklop 3: EVJ
Elektroprom d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Vidmar, Loke 22, Kisovec, 1412 Trbovlje,
Slovenija,
tel.
03/565-71-50,
faks
03/567-11-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,633.659 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: JR G 4/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 1 ponudba,
– sklop 2: 1 ponudba,
– sklop 3: 1 ponudba.
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: 17. 12. 2004.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 403-01/109/2004
Ob-36205/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Igor Fric, dipl. inž. grad. tel.
02/88-121-45, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-121-11, faks
02/88-121-18, elektronska pošta: info@slo-
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venj-gradec.si, internetni naslov: http://
www.slovenj-gradec.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-109/2004.
II.5) Kratek opis: izgradnja cestno
komunalne infrastrukture v podjetniški
coni v Pamečah pri Slovenj Gradcu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 290,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena 85%,
2. reference 15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-01-109/2004:
Gradnje Igem d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Kutin, univ. dipl. inž. gozd., Celjska
cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-39-630, faks 02/88-31-604, elektronska pošta: info@gradnje.igem.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): 289,958.333,33 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: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 403-01-109/2004 – 0b-25915/04 z
dne 1. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2004.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 110-1/04-Marjana Logar Ob-36214/04
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: 2004/00380.
II.5) Kratek opis: izvedba sistema za
nadzor in vodenje prometa na AC Vransko–Blagovica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.900,000.000 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. Trafﬁc Design d.o.o. Ljubljana
+ Iskra Sistemi d.o.o. Ljubljana, 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 1.636,615.697,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

Št.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 95 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: 17. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-36425/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktni osebi: Andrej Miška, univ. dipl. inž.
gradb. in Darja Nemec, univ. dipl. inž.
gradb., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-91-100, faks
05/33-91-128,
elektronska
pošta:
andrej.miska@vik-ng.si, darja.nemec@vikng.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3) Nomenklatura: 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-5G/04.
II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacije in
obnova vodovoda v Kozani v Občini
Brda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80%,
– kompenzacija – 10%,
– reference 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN5/G-2004: Vodi Gorica
d.d. Kromberk, kontaktna oseba: Boris
Hočevar, univ. dipl. inž. grad., Cesta
25. junija 1/b, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/330-49-00, faks 05/330-49-01, internetni naslov: www.vodigorica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,855.630,30 SIT;
najnižja ponudba 30,855.630,30 SIT, najvišja ponudba 75,181.978,30 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 98-99 z dne 10. 9.
2004, Ob-23833/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 12. 2004.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-36719/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola, kontaktni osebi: Martin Podbreznik, Boris Stupar, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, Slovenija, faks 05/660-02-10,
elektronska pošta: posta.oizola@izola.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): 50 500, 50 500,1.
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II.5) Kratek opis: gradnja povezovalne
ceste od C. Drevoreda do Žustovičeve
ulice – »Vzhodna vpadnica« v Izoli z
izgradnjo komunalne infrastrukture v
cesti (vodovod, javna razsvetljava, meteorna kanalizacija, NN omrežje).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Graﬁst d.o.o., kontaktna oseba: Boris Trobec, Ankaranska c. 5c, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/611-68-00, faks 05/611-68-10,
elektronska pošta: graﬁst@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 84,128.500,56 SIT;
najnižja ponudba 84,128.500,56 SIT, najvišja ponudba 94,455.825,36 SIT.
Valuta: 19. 1. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 22,132.856,45 SIT.
Valuta: 19. 1. 2005
Delež: 31,5%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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: 17. 12. 2004.
Občina Izola

Storitve
Št. 8/2004
Ob-35535/04
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.sustersic@zpiz.si;
natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8; pomožni predmet, glavni
besednjak: 78.14.00.00-0; 78.12.40.00-2;
78.12.50.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/2004-JN.
II.5) Kratek opis: tiskanje in dobava
obrazcev in drugih tiskovin za potrebe
Zavoda.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8/2004-JN: DZS založništvo in trgovina d.d., Divizija Veleprodaja,
kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-71-47, faks 01/586-71-48, elektronska pošta: peter.petkovšek@dzs.si, internetni naslov: www.dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,636.265,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 109 z dne 8. 10. 2004,
Ob-26777/04.
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: 15. 12. 2004.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-35756/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-26,
faks 04/202-67-18, elektronska pošta:
anica.hladnik@ozg-kranj.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 6.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno, rok plačila odškodnine, ažurnost
reševanja in dodatne ugodnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B_011: Zavarovalnica Triglav, kontaktna oseba: Bolka Sonja, Bleiweisova 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,458.668,30 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B_011: Zavarovalnica
Maribor, Cankarjeva 3, 2507 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 71.395,46 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 108 z dne 8. 10. 2004,
Ob-26955/04.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2004.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-35970/04
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: 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 6.
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.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil
naročnik:
številka
zadeve:
363-41/2004, zap. št. JN: 68/04 VV-PON.
II.5) Kratek opis: najem s postopnim
odkupom – ﬁnančni leasing neopremljenih poslovnih prostorov za potrebe upravne enote Ljubljana – SUNZ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.172,191.875,20 SIT za dobo 15
let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 100 točk (ponder 0.6),
2. lokacija – 29 točk (ponder 0.4),
3. roki vselitve – 20 točk (ponder 0.4),
4. ustreznost – tehnične zahteve – 19
točk (ponder 0.4).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 68/04 VV-PON: se ne
odda.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; predobjava Uradni list RS, št. 25 z
dne 19. 3. 2004, Ob-6998/04, objava v
Uradnem listu RS, št. 104 z dne 24. 9. 2004,
Ob-25521/04 in v Uradnem listu evropske
skupnosti 2004/S 187-159442, z dne 24. 9.
2004.
VI.7) Drugi podatki: prejeta ponudba je
nepravilna.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 12. 2004.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Št. 116/2004
Ob-36017/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših Hrastnik, kontaktna oseba:
Janja Presečki, Novi log 4A, 1430 Hrastnik,
Slovenija,
tel.
03/56-54-100,
faks
03/56-54-110, elektronska pošta: hrastnik@ssz-slo.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1B.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4300/9-110/2004.
II.5) Kratek opis: pranje in likanje perila
(pranje, sušenje, likanje, zlaganje, sortiranje prerila po vrstah, označevanje
perila in transport perila – odvoz umaza-

nega in dostava čistega perila na relaciji
naročnik * izvajalec * naročnik).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,166.610 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. najnižja ponudbena vrednost,
2. reference,
3. rok plačila,
4. boniteta.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4300/9-110/2004: Pralik,
Drstvenšek Jože, s.p., kontaktna oseba:
Drstvenšek Jože, Novi log 4A, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-41-854.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: vrednost pogodbe:
8,855.915 SIT; najnižja ponudba: 8,855.915
SIT, najvišja ponudba: 14,140.719 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: 4300/9-110/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 82/2004, Ob-27388/04 z dne
15. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 12. 2004.
Dom starejših Hrastnik
Št. 165
Ob-36184/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za šport Ljubljana, kontaktna
oseba: Marko Lebar, Staničeva 41, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-82-10, faks
01/232-37-63,
elektronska
pošta:
marko.lebar@as-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prevoz učencev na
plavalne tečaje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 140, Ob-31018/04: Javno
podjetje Ljubljanski potniški promet, Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12.477,50 SIT/uro.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 12. 2004.
Agencija za šport Ljubljana
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Št. 110-1/04-Marjana Logar Ob-36213/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00361.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pridobivanja zemljišč za gradnjo AC na
odseku Lendava–Pince z odcepom HC
na Dolgo vas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56,050.000 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. Grosuplje, Taborska 3,
1290 Grosuplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 30,655.000 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: 7.
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: 17. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 1513/04
Ob-36423/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Slovenska turistična organizacija, kontaktna
oseba: Brina Čehovin, Dunajska 156, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-18-43, faks
01/589-18-41,
elektronska
pošta:
brina.cehovin@slovenia.info,
internetni
naslov: www.slovenia.info.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6-JR/2004.
II.5) Kratek opis: izvedba predstavitev
turističnega gospodarstva Slovenije na
mednarodnih sejmih in borzah v obdobju
od 20. 10. 2004 do 20. 10. 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 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:

Št.

– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merilo za ocenjevanje ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba. Maksimalno število točk je 100. Merila so:
1. ponudbena cena – 60 točk,
2. kakovost izvedbe – 30 točk,
3. tehnične prednosti – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6-JR/2004, Izvedba
predstavitev turističnega gospodarstva Slo-
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venije na mednarodnih sejmih in borzah v
obdobju od 20. 10. 2004 do 20. 10. 2005:
BUHEXPO.SI, kontaktna oseba: Pavle Buh,
Verovškova 60a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/519-44-22, faks 01/519-40-61, elektronska pošta: expo@buhexpo.si, internetni
naslov: www.buhexpo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV):
Vrednost postavitve kvadratnega metra
sejemskega prostora oziroma tipske stojnice:

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora v
Italiji
+ davek na dodano vrednost...%

18.510,00 SIT
+ 22.212,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora v
Avstriji
+ davek na dodano vrednost...%

25.300,00 SIT
+ 30.360,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora v
Nemčiji
+ davek na dodano vrednost...%

19.670,00 SIT
+ 23.604,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora v
Veliki Britaniji
+ davek na dodano vrednost...%

18.980,00 SIT
+ 22.776,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora na
Nizozemskem
+ davek na dodano vrednost...%

49.800,00 SIT
+ 59.760,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora v
Belgiji
+ davek na dodano vrednost...%

46.415,00 SIT
+ 55.698,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora v
Švici
+ davek na dodano vrednost...%

39.270,00 SIT
+ 47.124,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora na
Hrvaškem
+ davek na dodano vrednost...%

15.855,00 SIT
+ 19.026,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora na
Madžarskem
+ davek na dodano vrednost...%

43.260,00 SIT
+ 51.912,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora na
Irskem
+ davek na dodano vrednost...%

68.460,00 SIT
+ 82.152,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora na
Finskem
+ davek na dodano vrednost...%

67.515,00 SIT
+ 81.018,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora v
Španiji
+ davek na dodano vrednost...%

63.158,00 SIT
+ 75.789,60 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora v
Franciji
+ davek na dodano vrednost...%

57.310,00 SIT
+ 68.772,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora na
Švedskem
+ davek na dodano vrednost...%

53.250,00 SIT
+ 63.900,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora v
Rusiji
+ davek na dodano vrednost...%

81.300,00 SIT
+ 97.560,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora na
Češkem
+ davek na dodano vrednost...%

43.260,00 SIT
+ 51.912,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora v
Ukrajini
+ davek na dodano vrednost...%

98.500,00 SIT
+ 118.200,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora na
Danskem
+ davek na dodano vrednost...%

45.560,00 SIT
+ 54.672,00 SIT

Cena predstavitve na kvadratni meter razstavnega prostora na
Norveškem
+ davek na dodano vrednost...%

75.112,00 SIT
+ 90.134,40 SIT
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 53 z dne 14. 5. 2004,
Ob-12511/04.
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: 20. 12. 2004.
Slovenska turistična organizacija
Ob-36424/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Bogdan Grmek, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 24-15-148,
faks 24-15-344, elektronska pošta: bogdan.grmek@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.stat.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 432-75/2004.
II.5) Kratek opis: obnova vzdrževanja
Oracle licenčne programske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50.291,40 USD.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa: povezan z
zaščito izključnih pravic.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: izbrani ponudnik
ima ekskluzivno pravico vzdrževanja programske opreme v Sloveniji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 432-75/2004: Oracle Software d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Močnik, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 588-88-00, faks 588-88-01, elektronska
pošta: andreja.mocnik@oracle.com, internetni naslov: www.oracle.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 50.291,40 USD; najnižja ponudba 50.291,40 USD, najvišja
ponudba 50.291 USD.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 432-75/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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: 20. 12. 2004.
Statistični urad Republike Slovenije
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Št. 922-00-13/98
Ob-36729/04
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: Sašo Šantl, Dunajska 48,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386(0)1/309-42-29,
faks
+386(0)1/309-42-30, elektronska pošta:
saso.santl@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.gov.si/mop/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90311000–0, dodatni predmeti: 90312000–
7, 74200000–1, 74231130–7, 72222200–9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: tehnična pomoč pri pripravi
načrta upravljanja voda v porečju Krke
(EuropeAid/118812/D/SV/SI).
II.5) Kratek opis: projekt bo izveden v
dveh vzporednih fazah:
Cilj prve faze projekta je testiranje nove
evropske zakonodaje na področju voda
in izdelava pilotnega načrta upravljanja
voda v porečju Krke.
Kot rezultat druge faze se pričakuje v
skladu z zakonodajo, direktivami in pravilniki
izdelati celovito študijo izvedljivosti,
celovito rešitev odvodnje in čiščenja
komunalnih odpadnih voda v porečju
Krke ter pripraviti tehnično-investicijsko
dokumentacijo za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 916.666,67 EUR.

Javni razpisi
Ob-36018/04
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2005, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 114, dne 22. 10. 2004, se z dnem
15. 12. 2004 zapira na področju Območne
službe Celje, 10. 12. 2004 na področju
Območne službe Koper, 13. 12. 2004 na
področju Območne službe Kranj, 8. 12. 2004
na področju Območne službe Ljubljana,
9. 12. 2004 na področju Območne službe
Murska Sobota in Nova Gorica, 7. 12. 2004
na področju Območne službe Novo mesto ter
1. 12. 2004 v centralni službi Zavoda RS za
zaposlovanje zaradi razdelitve vseh razpoložljivih sredstev za leto 2005.
Po objavi o zaprtju javnega razpisa se za
navedene območne službe in centralno službo
Zavoda lahko oddajo na razpis samo še vloge
za programe javnih del, ki bodo pomenili
pomoč pri odpravljanju posledic naravnih
nesreč, ter za programe, ki bodo vključevali
posebej ranljive skupine brezposelnih oseb.
Vloge morajo imeti oznako: Javni razpis za
izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2005
(pomoč pri odpravljanju posledic naravnih
nesreč ali program za posebej ranljive skupine
brezposelnih oseb) in Ne odpiraj - vloga.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 80% skupne ocene: tehnična ocena
(organizacija, metodologija dela in strokovnost),
– 20% skupne ocene: ﬁnančna ocena
(ponudbena cena).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2003 – PA – 4 – 01: Hidroinženiring d.o.o., kontaktna oseba: Danilo
Dolinar, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386(0)1/560-37-06, faks
+386(0)1/568-45-02, elektronska pošta:
danilo.dolinar@hidroinzeniring.si, internetni
naslov: http://www.hidroinzeniring.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 916.666,67 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.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: EuropeAid/
118812/D/SV/SI.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-8851/04 z dne 2. 4. 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: ISPA.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo

Št. 321-01-50/2004/15
Ob-36430/04
Na podlagi 1. člena Pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur.
l. RS, št. 63/02) in javnega razpisa A. za določitev organizacij za kontrolo nad pridelavo
oziroma predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil in B. za določitev organizacij za kontrolo nad pridelavo integriranih
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l. RS,
št. 127/04), Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja odločbo:
Za organizacijo za kontrolo ekoloških
kmetijskih pridelkov oziroma živil se imenujeta naslednji organizaciji:
1. Fakulteta za kmetijstvo Maribor, Inštitut za kontrolo in certiﬁkacijo v kmetijstvu;
2. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
Oddelek za kontrolo in certiﬁkacijo.
Za organizacijo in kontrolo integriranih
kmetijskih pridelkov oziroma živil se imenujejo naslednje organizacije:
1. Fakulteta za kmetijstvo Maribor, Inštitut za kontrolo in certiﬁkacijo v kmetijstvu za
sadje, grozdje, zelenjavo in poljščine;
2. Inspect Ljubljana d.d. za sadje,
grozdje, zelenjavo in poljščine;
3. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
Oddelek za kontrolo in certiﬁkacijo, za sadje,
grozdje, zelenjavo in poljščine;
4. Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
za sadje, grozdje, zelenjavo in poljščine;
5. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Slovenije za sadje, grozdje, zelenjavo in
poljščine;
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6. Poslovna skupnost za vinogradništvo
in vinarstvo Slovenije d.o.o. za grozdje.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 35/04
Ob-35733/04
Na podlagi 7. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) ter na podlagi 5.,
6. in 7. člena Pravilnika o soﬁnanciranju
športa v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik, št. 1/03) objavlja Mestna občina
Velenje
javni razpis
za soﬁnanciranje programov športa v
Mestni občini Velenje v letu 2005
I. Predmet razpisa
MO Velenje z Odlokom o proračunu MO
Velenje za leto 2005 in z letnim programom
športa MO Velenje za leto 2005 zagotavlja
namenska sredstva za izvajanje športnih
programov v MO Velenje. Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega
programa športa, kot sledi:
1. športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok s posebnimi
potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov;
2. športna rekreacija;
3. kakovostni in vrhunski šport;
4. šport invalidov;
5. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
6. znanstvenoraziskovalna dejavnost;
7. založniška dejavnost;
8. velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve;
9. informacijski sistem na področju
športa;
10. delovanje društev in športnih zvez na
ravni lokalne skupnosti.
II. Pogoji soﬁnanciranja
Pravico do soﬁnanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež v Občini Velenje ali so
registrirani izključno na regijskem nivoju in
vključujejo tudi občane Občine Velenje,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo,
– so člani Športne zveze Velenje.
Kot kandidati za soﬁnanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko,
ob izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem na območju
Občine Velenje,

Št.

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje
pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis
ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno z
razpisno dokumentacijo, v letu 2005 ne
bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Velenje.
Posamezni izvajalci športnih programov
lahko s svojimi programi za proračunska
sredstva lokalne skupnosti, po posameznih
vsebinah, navedenih v točki I., kandidirajo
na razpisu le enkrat. Športne zveze lahko za
sredstva za športne programe kandidirajo le
z lastnimi športnimi programi.
III. Rok in način prijave
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo
na priloženih izpolnjenih obrazcih, z vsemi
zahtevanimi prilogami.
Obrazci bodo na voljo tudi na spletni
strani http//:www.velenje.si.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno
pošto ali oddajo osebno na naslov: Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12. ure oddana v vložišču Mestne občine
Velenje.
Prijava mora biti podana v zapečateni
kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti
razviden pripis “Razpis – šport 2005”, na
hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene v kuverti v
dveh izvodih vložišču MO Velenje najkasneje do 24. 1. 2005 do 12. ure. Po tem
datumu prejetih prijav komisija ne bo upoštevala v postopku točkovanja in razdelitve
sredstev. Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo na to opozorjeni, za
dopolnitev vlog bodo imeli na voljo dodatni
sedemdnevni rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne bo dopolnil vloge, bo leta zavržena.
IV. Vsebina prijave
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno. Kandidat izpolni glede na vsebino
programa ustrezen obrazec za vsak posamezen program in za vsako posamezno
skupino.
Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo.
V. Informiranje kandidatov
Vse dodatno potrebne informacije lahko
kandidati pridobijo: v ponedeljek, sredo in
petek od 8. do 13. ure na naslednjih naslovih: Mestna občina Velenje, Urad za negospodarske javne službe, tel. 03/896-16-77,
Športna zveza Velenje, Šaleška 3, Velenje,
03/897-54-10.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa, ki bodo predložili vse zahtevane
podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev po sprejetju proračuna
za leto 2005.
Mestna občina Velenje
Urad za negospodarske javne službe
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Ob-35747/04
Na podlagi 4. člena Pravilnika o soﬁnanciranju programov na področju turizma v
Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04)
objavlja Občina Radlje ob Dravi
javni razpis
za zbiranje vlog za soﬁnanciranje
programov na področju turizma v letu
2005, ki jih bo občina soﬁnancirala iz
občinskega proračuna
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
soﬁnanciranje programov na področju
turizma v Občini Radlje ob Dravi.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov na področju turizma, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Radlje ob Dravi,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo
določa Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo načrtovanih programov,
– imajo potrjen program s strani upravnega odbora.
4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov so določeni v Pravilniku o soﬁnanciranju programov na področju turizma v
Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04).
5. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7,
2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava na
javni razpis – področje turizma«, in sicer najkasneje 30 dni od dneva te objave. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana
v prostorih občine.
6. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijava na razpis,
– preglednico izvedenega programa
(B1),
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program,
– program društva za leto 2005,
– ﬁnančno poročilo za leto 2004,
– kopijo bilance stanja oziroma zaključni
račun za leto 2004 (predložiti do 15. 3.
2005).
7. Informiranje kandidatov
Zahtevane obrazce in pravilnik dobite na
sedežu občine v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek od 8. do 12. ure in v
sredo od 14. do 16. ure).
Predstavniki društev bodo vse dodatne
informacije glede izpolnjevanja razpisne
dokumentacije dobili v sredo, 5. 1. 2005 v
prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba
313/III, v času od 14. do 17. ure.
Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe o soﬁnanciranju programov na
področju turizma v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o izbiri.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 403-06-2004-007
Ob-36010/04
Občina Lovrenc na Pohorju objavlja na
podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS,
št. 22/98) in 5. člena Pravilnika za vrednote-
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nje športnih programov v Občini Lovrenc na
Pohorju (MUV, št. 23/01)
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa za leto 2005, ki jih bo
Občina Lovrenc na Pohorju
soﬁnancirala iz občinskega proračuna
za leto 2005
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva in zveze,
– osnovna šola in vrtec,
– gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne ter neproﬁtne.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Lovrenc na
Pohorju,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko
urejeno vadbo najmanj 36 tednov na leto,
– da imajo zagotovljene materialne
(športna oprema in rekviziti), prostorske
(sklenjene najemniške pogodbe), kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje
načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
(velja za športna društva) in vadbi.
3. Soﬁnancirali bomo naslednjo vsebino
športnih programov:
– športno vzgojo predšolskih otrok,
– športno vzgojo šoloobveznih otrok,
– športno vzgojo mladine,
– športno dejavnost študentov,
– športno rekreacijo,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov,
– športne prireditve,
– delovanje športnih društev in zvez.
4. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Lovrenc na Pohorju, Spodnji
trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju, v času uradnih ur.
Gospodarske družbe, zasebniki in druge
ustanove, ki so registrirane za opravljanje
dejavnosti v športu ter ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu,
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o
registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
5. Izvajalci morajo k izpolnjenim prijavnim
obrazcem naročnika obvezno priložiti še:
– natančen opis programov s seznamom
udeležencev, krajem izvajanja programov,
urnikom vadbe, krajem vadbe in podatki o
strokovnem kadru,
– ﬁnančno vrednotenje programov s planom stroškov za leto 2005 in
– zaključno poročilo o porabljenih sredstvih za izvajanje programov v letu 2004.
6. Vrednost sredstev, ki bodo namenjena
za soﬁnanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2005 znaša 4,588.000
SIT.
7. Izbrane programe bomo soﬁnancirali
na podlagi pogojev, meril in normativov
»Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Lovrenc na Pohorju«.
8. Rok za prijavo na javni razpis – šport
2005 je 20. 1. 2005.
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9. Prijave z razpisno dokumentacijo
pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti
na naslov: Občina Lovrenc na Pohorju,
Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju (s
pripisom »javni razpis – šport 2004 – ne
odpiraj!«).
10. Odpiranje prijav ne bo javno.
Prejete vloge bo obdelala in ocenila
komisija, predlog izbora programov in predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za šport bo potrdil župan Občine Lovrenc na Pohorju.
Sklep o dodelitvi ﬁnančnih sredstev bodo
prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni po
poteku razpisnega roka.
11. Podrobne informacije lahko dobite na
Občini Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8,
Lovrenc na Pohorju, tel. 02/63-00-550.
Občina Lovrenc na Pohorju
Št. 1802/2004
Ob-36222/04
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Divača za leto 2004 (Ur. l. RS, št.
31/04) in sklep župana št. 1798 z dne 14. 12.
2004, objavlja Občina Divača
javni razpis
za subvencioniranje programov
pripravništva in zaposlitev iskalcev prve
zaposlitve v Občini Divača za leto
2004/05
1. Naročnik: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača.
2. Predmet subvencioniranja: so programi namenjeni iskalcem prve zaposlitve
oziroma opravljanju pripravništva, ki povečujejo možnost zaposlovanja brezposelnim
osebam, ki prvič začenjajo opravljati delo,
ustrezno vrsti in nivoju svoje izobrazbe v
Občini Divača za leto 2004/05. V program
se lahko vključijo brezposelni iskalci prve
zaposlitve, ki imajo univerzitetno, visoko
strokovno ali višješolsko izobrazbo in imajo
stalno prebivališče na območju Občine
Divača.
3. Izvajalci programov: so javni zavodi,
gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: delodajalci), ki imajo na
voljo ustrezno delovno mesto. Do pomoči
niso upravičena podjetja, ki se ukvarjajo z
dejavnostjo transporta, kmetijstva in ribištva,
z izvozno dejavnostjo, ki je neposredno
povezana z izvoznimi količinami, ustanavljanjem in delovanjem distribucijske mreže ali
z drugimi tekočimi stroški, povezanimi z
izvozno dejavnostjo ter pomoč, ki bi bila
pogojena z uporabo domačega blaga na
račun uvoženega.
4. Pravico do subvencioniranja programov imajo: organizacije iz točke 3 tega razpisa, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo registrirano dejavnost in obratujejo v Občini Divača ali imajo enoto dejavnosti v Občini Divača kar je razvidno iz ustanovitvenih aktov,
– da niso v postopku prisilne poravnave,
stečajnem postopku ali likvidacijskem
postopku,
– da imajo poravnane vse davke in prispevke določene z zakonom,
– da zaposlitev predstavlja dodatno
zaposlitev,
– da imajo izdelano ﬁnančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa,
– da bodo brezposelno osebo, ki ima
stalno prebivališče na območju Občine
Divača zaposlili najmanj za dobo enega leta
od dneva sklenitve pogodbe v skladu s tem
razpisom.

5. Merila za ocenjevanje vlog:
Opis

Število
točk

Doba zaposlitve
Zaposlitev za minimalno 1 leto
12 točk
Vsak nadaljnji mesec zaposlitve
3 točke
Zaposlitev za nedoločen čas
5 točk
Izobrazba zaposlenega
Zaposlitev osebe z univerzitetno
izobrazbo (VII. stopnja)
15 točk
Zaposlitev osebe z visoko
strokovno izobrazbo (VII. stopnja) 10 točk
Zaposlitev osebe z višjo izobrazbo
(VI. stopnja)
5 točk
Drugo
Zaposlitev v gospodarstvu
2 točki
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Izbran bo tisti delodajalec, ki doseže najvišje število točk po
zgoraj navedenih merilih.
6. Višina razpisanih sredstev znaša
500.000 SIT.
Predvideno število udeležencev programa: 1 oseba.
Brezposelnemu iskalcu zaposlitve se
nadomesti del plače v višini 500.000 SIT.
7. Način izvajanja: izplačilo subvencije je
vezano na najmanj dobo enega leta. Oseba
se v program vključi na podlagi izdelanega
zaposlitvenega načrta. Med Občino Divača,
delodajalcem in iskalcem prve zaposlitve se
sklene tripartitna pogodba.
8. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji
dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska
ulica 3A, Divača pri referentu za gospodarstvo v času uradnih ur. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti
na tel. 05/7310-937 Nataša Macarol.
9. Rok za predložitev vlog in način
dostave vlog: rok za predložitev vlog je 15
dni od dneva te objave.
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis
Prva zaposlitev v letu 2004/05« osebno ali
po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen pošiljatelj.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.
Občina Divača
Št. 032-45-2/04
Ob-36453/04
Na podlagi 12. člena Pravilnika o podelitvi priznanj “naj športnik/naj športnica/naj
športna ekipa Občine Tišina ter perspektivni
športniki Občine Tišina” (Uradni list RS, št.
3/04) – v nadaljevanju: pravilnik, objavlja
Občina Tišina
javni razpis
za leto 2004
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je zbiranje
predlogov za podelitev priznanj “naj športnik/naj športnica/naj športna ekipa Občine
Tišina ter perspektivni športniki Občine
Tišina za leto 2004” – v nadaljevanju: priznanja, v skladu z določili pravilnika.
Za pridobitev priznanja so lahko predlagani posamezniki in posameznice, kot
ﬁzične osebe ter organizacije, kot pravne
osebe, ki izvajajo programe športa (v nadaljevanju: predlagani kandidati).
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II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagani kandidati
Predlagani kandidati morajo za pridobitev priznanja izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče oziroma
sedež v Občini Tišina ali so rojeni v Občini
Tišina in
– da so registrirani in organizirani v
skladu z veljavnimi predpisi za opravljanje
dejavnosti športa.
III. Kategorije priznanj
Predlagani kandidati lahko prejmejo
naslednja priznanja:
– naj športnik Občine Tišina za leto 2004,
1. nagrada, za doseženo 1. mesto;
– naj športnik Občine Tišina za leto 2004,
2. nagrada, za doseženo 2. mesto;
– naj športnik Občine Tišina za leto 2004,
3. nagrada, za doseženo 3. mesto;
– naj športnica Občine Tišina za leto
2004, 1. nagrada, za doseženo 1. mesto;
– naj športnica Občine Tišina za leto
2004, 2. nagrada, za doseženo 2. mesto;
– naj športnica Občine Tišina za leto
2004, 3. nagrada, za doseženo 3. mesto;
– naj športni kolektiv Občine Tišina za
leto 2004, 1. nagrada, za doseženo
1. mesto;
– naj športni kolektiv Občine Tišina za
leto 2004, 2. nagrada, za doseženo
2. mesto;
– naj športni kolektiv Občine Tišina za
leto 2004, 3. nagrada, za doseženo
3. mesto;
– perspektivni športnik Občine Tišina za
leto 2004;
– perspektivna športnica Občine Tišina
za leto 2004.
IV. Vsebina priznanj
Izbrani kandidati za priznanja “naj športnik/naj športnica/naj športna ekipa Občine
Tišina” prejmejo:
– 1. nagrada: zlata plaketa in diploma,
– 2. nagrada: srebrna plaketa in diploma
in
– 3. nagrada: bronasta plaketa in
diploma.
Izbrani perspektivni športniki prejmejo
diplome.
V. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informacije
Zainteresirani predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo osebno na
tajništvu Občine Tišina, Tišina 4, ali po predhodnem pisnem naročilu prejmejo po pošti.
Zainteresirani predlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije osebno na Občini Tišina
oziroma po tel. 02/539-17-10 (Mateja Lenarčič), najkasneje v roku do 30 dni po objavi
tega razpisa.
VI. Zahtevana dokumentacija za popolnost vlog
Popolna vloga oziroma predlog mora
vsebovati naslednje podatke:
– predlagatelj (ime in naslov posameznika, skupine posameznikov ali organizacije),
– predlagana kategorija priznanja (III.
točka javnega razpisa),
– ime in priimek ter naslov predlaganega
kandidata oziroma kandidatke oziroma ime
in naslov sedeža predlagane športne
ekipe,
– dokazilo o stalnem bivališču v Občini
Tišina ali dokazilo o rojstvu v Občini Tišina
za predlaganega kandidata oziroma kandidatke oziroma sedežu športne ekipe v
Občini Tišina,
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– dokazilo o registraciji predlaganega
kandidata, kandidatke oziroma športne
ekipe,
– obrazložitev predloga s priloženimi
materialnimi viri oziroma dokazili o doseženih rezultatih (bilteni tekmovanj, bilteni
panožnih športnih zvez, časopisni članki,
fotograﬁje,..),
– podpis predlagatelja oziroma odgovorne osebe predlagatelja s pečatom.
VII. Rok za predložitev vlog
Zainteresirani predlagatelji vložijo svoje
predloge osebno na Občini Tišina ali pošljejo
po pošti na naslov: Občina Tišina, Tišina 4,
9251 Tišina, najkasneje 30 dni po objavi
tega razpisa.
Na kuverti mora biti označeno: predlog
za podelitev priznanj “naj športnik/naj športnica/naj športna ekipa Občine Tišina ter perspektivni športniki Občine Tišina za leto
2004”.
VIII. Rok, v katerem bodo vlagatelji
obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu
javnega razpisa bodo vlagatelji obveščeni
najkasneje v 8 dneh po sprejemu sklepa na
Občinskem svetu občine Tišina.
IX. Rok za pritožbe: predlagatelj, ki meni,
da predlog in predlagani kandidat izpolnjuje
pogoje in merila iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije, predlagani kandidat
pa ni bil izbran za ustrezno priznanje, lahko
vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti
sklepa o izboru oziroma pritožbo najkasneje
v roku 8 dni od prejema sklepa.
Občina Tišina
Ob-36202/04
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, objavlja na podlagi sklepa Občinskega
sveta
občine
Postojna
št.
03201-1/2004 z dne 26. 10. 2004 ter Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje so poslovni prostori in
zemljišča v območju, ki se ureja z OLN Veliki
Otok (Uradni list RS, št. 89/04):
1. parc. št. 1449/16 poslovna stavba v
izmeri 215 m2 in dvorišče v izmeri 2256 m2;
izklicna cena: 18,433.063 SIT,
2. parc. št. 1449/15 poslovna stavba v
izmeri 729 m2 in dvorišče v izmeri 1276 m2
in parc. št. 1449/21 dvorišče v izmeri
1001 m2 v deležu do 2500/10000; izklicna
cena: 20,590.551 SIT,
3. parc. št. 1449/18 poslovna stavba v
izmeri 888 m2 in dvorišče v izmeri 3480 m2;
izklicna cena: 75,607.714 SIT,
4. parc. št. 1449/19 dvorišče v izmeri
1592 m2; izklicna cena: 9,757.665 SIT,
5. parc. št. 1449/27 poslovna stavba v
izmeri 12 m2 in dvorišče v izmeri 1645 m2;
izklicna cena: 10,156.062 SIT,
6. parc. št. 1696/3 njiva 5. razred v izmeri
106 m2 in parc. št. 1449/13 dvorišče v izmeri
1556 m2; izklicna cena: 10,186.708 SIT.
Kupec mora na izklicno ceno plačati
DDV oziroma davek na promet nepremičnin.
Vse navedene nepremičnine se nahajajo
v k.o. Zagon.
Območje, kjer se predmetne nepremičnine nahajajo, je namenjeno za poslovno
obrtno dejavnost. Namenska raba, dopustne
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dejavnosti in objekti ter gradbene parcele so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. V izklicnih cenah je
že zajeta akontacija komunalnega prispevka, ki predstavlja 8% ocenjene vrednosti vseh stroškov opremljanja stavbnega
zemljišča (obstoječa komunalna infrastruktura) glede na velikost gradbene parcele v
skladu s Programom opremljanja stavbnih
zemljišč za območje opremljanja, ki se ureja
z občinskim lokacijskim načrtom »Veliki
Otok – poslovno obrtna cona« (Ur. l. RS, št.
89/04), pri čemer kupec vse do končnega
obračuna komunalnega prispevka garantira
plačilo komunalnega prispevka z zavarovanjem pri zavarovalnici ali z bančno garancijo. Izvedba opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo je zajeta v proračunu
občine Postojna za leto 2005 ter v razvojnih
programih občine Postojna do leta 2008.
Sprejet Občinski lokacijski načrt Veliki otok
(Ur. l. RS, št. 89/04) pa predstavlja pravno
podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja.
2. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki s sedežem v
Republiki Sloveniji ter ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije.
3. Nakup bo potekal po načelu videno –
kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
4. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345 s pripisom v rubriko
»vrsta posla«, na prvi dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno
nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo
varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Komisija lahko v katerikoli fazi postopka
pozove ponudnike, da v posameznih elementih dopolnijo ponudbo.
5. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
6. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
7. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh po uspešno zaključenem
razpisu in poravnati kupnino v enkratnem
znesku najkasneje v 30 dneh od izstavitve
računa, drugače se pogodba razdre, varščino pa obdrži prodajalec.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
9. Zainteresirani kupci lahko na sedežu
občine (pisarna št. 25/2) dvignejo brezplačno razpisno dokumentacijo, ki obsega
mapno kopijo, lokacijsko informacijo in povzetek Občinskega lokacijskega načrta Veliki
Otok, ki določa podrobnejšo namensko
rabo, dopustne dejavnosti in objekte na
posamezni gradbeni parceli.
III. Vsebina ponudbe
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik ﬁzična oseba,
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– ﬁrmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne
osebe oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudba v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnin v kompleksu Veliki Otok« naj
ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine
Postojna (pritličje, pisarna št. 4) ali pošljejo
priporočeno na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
petka, 21. 1. 2005 do 12. ure.
3. Prepozno prispele ponudbe ne bodo
upoštevane.
4. Najugodnejši ponudnik bo izbran v
roku 15 dni po izteku roka za zbiranje
ponudb.
Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor najugodnejšega ponudnika opravi
pristojna komisija in po zaključku postopka
predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
6. Ponudniki, ki bodo predložili popolne
ponudbe, bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca, pisarna št. 25/2 ali na tel.
05/728-07-86.
Občina Postojna
Ob-36716/04
Občina Postojna objavlja na podlagi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Uradni list RS, št. 4/97)
javni razpis za
oddajo poslovnih prostorov v najem
V najem se odda naslednje poslovne
prostore:
– na Trgu padlih borcev 5 v Postojni -št.
202/II. nas. v izmeri 21,55 m2, št. 303/Man.
v izmeri 15,75 m2., s souporabo skupnega
WC – za pisarniško dejavnost;
– na Ljubljanski cesti 7 v Postojni – pritličje, v izmeri 78,75 m2 – za trgovsko ali
drugo nemotečo dejavnost.
Pri postopku oddaje poslovnih prostorov
in izračunu višine najemnine, ki je odvisna
od dejavnosti, se uporabljajo določila Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem v
Občini Postojna.
Rok za prijavo je najkasneje do 5. 1.
2005, po tem datumu pa se poslovni prostor
odda interesentu, ki bo prvi poslal vlogo.
Vloge, ki morajo vsebovati podatke o najemniku in njegovi dejavnosti, pošljejo inter-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

esenti priporočeno po pošti na naslov:
Občina
Postojna,
Ljubljanska
4,
6230 Postojna.
Občina Postojna

Javne dražbe
Št. 01503-1/03
Ob-35744/04
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,
70/00, 100/00 in 51/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega
sveta občine Kamnik št. 03201-2/02-205 z
dne 30. 9. 2004, Občina Kamnik, Glavni trg
24, Kamnik, ki jo zastopa župan Anton Tone
Smolnikar, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Organizator javne dražbe je Občina
Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, ki jo zastopa
župan Anton Tone Smolnikar.
2. Predmet javne dražbe je del zemljišča
parc. št. 825 k.o. Volčji Potok, ki je v lasti
Občine Kamnik. Zemljišče, ki je predmet
javne dražbe, bo po izvedeni parcelaciji, ki
je v teku, merilo 15.822 m2 ter bo označeno
s parc. št. 825/3 k.o. Volčji Potok.
3. Izklicna cena za zemljišče je tolarska
protivrednost 200 EUR/m2 po srednjem
tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan
dražbe.
4. Zemljišče se nahaja v poselitvenem
območju in je po družbenem planu predvideno za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
5. Nepremičnina, opisana v 2. točki te
objave, je predmet prodaje na javni dražbi,
in sicer izrecno pod pogoji določenimi v tej
objavi.
6. Izklicna cena predmeta prodaje ne
zajema 20% DDV oziroma davka na promet
nepremičnin, ki bo obračunan na izklicno
ceno. Izklicna cena ne vključuje komunalnega prispevka. Najnižji znesek, za katerega je možno višati izklicno ceno je
1,000.000 SIT.
7. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve
prodajne pogodbe na račun številka
01243-0100002257. Vplačano varščina se
všteje v kupnino. Nepremičnina preide v last
in posest uspelega dražitelja – kupca po
plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
nastalih v zvezi s to dražbo.
8. Javna dražba bo v sredo, 19. 1. 2005
ob 12. uri v prostorih Krajevne skupnosti
Volčji potok (montažni leseni objekt). Interesenti se morajo pred začetkom javne
dražbe, in sicer med 11. in 12. uro, izkazati
z dokazili iz 10. točke te objave, da lahko
sodelujejo na dražbi kot dražitelji.
9. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred njenim začetkom vplačati varščino v višini 72,000.000 SIT na TRR
Občine Kamnik, št. 01243-0100002257,
sklic: 722100, ki se vodi pri Banki Slovenije.
Potrdilo o plačilu varščine za predmet javne
dražbe morajo interesenti predložiti komisiji
najkasneje pred začetkom javne dražbe.
Interesent, ki želi sodelovati na javni dražbi,
mora pred začetkom javne dražbe predložiti

komisiji, če je ﬁzična oseba, potrdilo o državljanstvu RS oziroma EU, če je pravna oseba,
pa izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši
od 30 dni.
10. Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo,
dobijo povrnjeno vplačano varščino v roku
10 dni po opravljeni javni dražbi. Varščina se
ne obrestuje.
11. Vse informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite pri Bojanu Makovcu, tel.
01/722-07-91, 031/643-138 vsak delovni
dan od 8. do 16. ure.
12. Drugi pogoji
Pogodba za predmet javne dražbe mora
biti sklenjena v 15 dneh po uspešno opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v
tem roku, ali če dražitelj ne poravna svoje
obveznosti v roku 8 dni, se šteje, da od
ponudbe odstopa in se iz položene varščine
plačajo stroški izvedbe javne dražbe, preostali del varščine pa obdrži v lasti Občina
Kamnik.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi
k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi, se v roku 8 dni
po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k
podpisu pogodbe dražitelja, ki je ponudil
naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki
jo je ponudil, za katerega veljajo enaki
pogoji, kot za prvega dražitelja.
20% davek na dodano vrednost oziroma
morebitni davek na promet nepremičnin,
stroške notarja, vezane na sklenitev
pogodbe, stroške vknjižbe v zemljiško knjigo
ter vse ostale stroške, nastale v zvezi z
izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v
kupnino, plača kupec.
V pogodbah bodo opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, poleg
tistih, navedenih v tej objavi, tudi način izročitve nepremičnine v posest kupcu.
Prodaja poteka po načelu videno – kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
13. Komisija lahko pred začetkom draženja nepremičnine umakne predmet javne
dražbe, kolikor ugotovi, da obstaja ovira za
sklenitev prodajne pogodbe.
Občina Kamnik
Št. 46511-0006/2004
Ob-35971/04
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta
Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa 19. seje Občinskega sveta občine
Radovljica z dne 1. 12. 2004 ter v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Radovljica, Gorenjska c. št.
19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks
04/531-24-684.
2. Predmet prodaje:
A – prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča, parc. št. 1645/6, travnik v izmeri
465 m2, k.o. Češnjica pri Kropi na Brezovici,
namenjeno gradnji stanovanjske hiše;
B – prodaja stavbnega zemljišča, del
parc. št. 3/2, travnik v izmeri 656 m2, k.o.
Mošnje in del parc. št. 4/3, pašnik v izmeri
273 m2 (skupno 929 m2) k.o. Mošnje, namenjeno gradnji stanovanjske hiše;
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C – prodaja garažnega boksa št. 6, v
izmeri 11,56 m2, v garažni hiši na Cankarjevi
17 v Radovljici.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
A – za parc. št. 1645/6, travnik v izmeri
465 m2, 5,030.000 SIT;
B – za del parc. št. 3/2, travnik v izmeri
656 m2 in del parc. št. 4/3, pašnik v izmeri
273 m2 – skupno 929 m2, 14,310.000 SIT;
C – garažni boks št. 6, ki se nahaja v
garažni hiši na Cankarjevi ul. 17, Radovljica
v izmeri 11,56 m2, po izklicni cenilni vrednosti 1,080.000 SIT.
Najnižji znesek višanja 100.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski
račun Občine Radovljica: 01302-0100007805,
sklic: 00
– A – 7221-1,
– B – 7221-2,
– C – 7221-3.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v sredo, 12. 1. 2005 v
mali sejni dvorani Občine Radovljica,
Gorenjska c. št. 19, in sicer:
– pod A ob 10. uri,
– pod B ob 10.30,
– pod C ob 13. uri.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Radovljica, št. 01302-0100007805,
sklic: 00
– A – 7221-1,
– B – 7221-2,
– C – 7221-3.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa
bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji za sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in
ﬁzične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (ﬁzične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali
ﬁzično osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z najugodnejšim
ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi
kupec.
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Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo
ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03).
9. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna
oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46 v
delovnih dneh od 26. 12. 2004 do 11. 1.
2005 od 10. do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli ustavi.
Občina Radovljica

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje,
določene v 53. členu Zakona o organizaciji
in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja, in
sicer:
– za ravnatelja je lahko imenovan, kdor
ima najmanj visokošolsko izobrazbo ter
izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet
let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor in opravljen
ravnateljski izpit. Ravnatelj bo imenovan od
17. 3. 2005 dalje za obdobje petih let.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in načrtom razvoja šole v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet šolskega centra Slovenj Gradec, Koroška 11, 2380 Slovenj
Gradec, z oznako »za razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
tridesetih dni po končanem postopku
izbire.
Šolski center Slovenj Gradec

Razpisi delovnih
mest

Ob-35742/04
Na podlagi 56. člena in skladno z 58. in
82. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02, 110/02 in 2/04 – v nadaljevanju ZJU), Občina Cerknica objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega
mesta
direktorja občinske uprave v Občini
Cerknica.
Delovno mesto direktorja občinske
uprave je uradniško delovno mesto na položaju, z mandatno dobo 5 let in se opravlja
v nazivu sekretar.
Kraj opravljanja dela za navedeno delovno mesto je na sedežu Občine Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
– najmanj 11 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
(kolikor izbrani kandidat le-tega nima, ga
mora opraviti v enem letu od imenovanja v
naziv),
– opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit »B« kategorije.
Kandidati morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi splošne pogoje za
zasedbo delovnega mesta, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, ter
pogoje iz drugega odstavka 88. člena ZJU,
in sicer:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o zahtevani izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega izpita »B« kategorije,

Ob-35734/04
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerij (Uradni list RS, št. 42/02) in 53.
člena Študentske ustave (Uradni list RS, št.
105/02 in 133/03) Predsedstvo Študentske
organizacije Slovenije izdaja razpis za imenovanje
1. Generalnega sekretarja Študentske
organizacije Slovenije,
2. za opravljanje funkcije Generalnega
sekretarja ŠOS za obdobje dveh let.
3. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– poznavanje študentske in mladinske
organiziranosti,
– najmanj dve leti delovne dobe na delovnih mestih s podobnimi pristojnostmi in
odgovornostmi,
– znanja za delo z računalnikom,
– izkazane organizacijske sposobnosti.
4. Kandidati morajo prijavo na razpis
poslati na razpisnem obrazcu skupaj z
zahtevanimi prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko na naslov Študentska organizacija Slovenije, Kersnikova 6, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Ne odpiraj – razpis za Generalnega sekretarja ŠOS«.
5. Razpisni obrazec lahko prevzamejo
ob delavnikih med 10. in 12. uro v začasnih
prostorih ŠOS (Dunajska 51, 1000 Ljubljana)
ali
na
spletnih
straneh
ŠOS
(http://www.studentska-org.si).
6. Rok za prijavo na razpis je 15 dni po
tej objavi.
7. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po končanem izboru.
8. Izbranega kandidata na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije
imenuje Skupščina Študentske organizacije
Slovenije.
Študentska organizacija Slovenije
Št. 98/2004
Ob-35739/04
Svet šolskega centra Slovenj Gradec,
Koroška 11, 2380 Slovenj Gradec, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja gimnazije.
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– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev. Potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje.
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati, ki ne bodo predložili zahtevanih dokazil, bodo izločeni iz nadaljnjega
izbirnega postopka.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53. 1380 Cerknica, s pripisom na ovojnici:
»javni natečaj za direktorja občinske uprave
– ne odpiraj«, v roku 8 dni od dneva objave
tega natečaja v Uradnem listu RS oziroma
pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri, najkasneje
pa v roku 45 dni od dne objave javnega
natečaja v Uradnem listu RS oziroma pri
Zavodu za zaposlovanje RS.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za dobo 5 let, s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v času uradnih ur Občinske
uprave
občine
Cerknice,
na
tel.
01/70-90-610.
Občina Cerknica
Št. 207/04
Ob-35748/04
Upravna enota Maribor objavlja javni
natečaj za prosto delovno mesto
svetovalec v Oddelku za javni red in
mir, tujce, obmejni promet in potne listine
Sektorja za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z osebnim
računalnikom.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
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– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna
izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog
podobne zahtevnosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebo. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi, s poznavanjem delovnega
področja javnega reda in miru, tujcev, obmejnega prometa in potnih listin.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
sedežu Upravne enote Maribor, Ulica heroja
Staneta 1.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel. 02/2201799.
Upravna enota Maribor
Št. 207/04
Ob-35749/04
Upravna enota Maribor objavlja javni
natečaj za prosto delovno mesto
svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z osebnim
računalnikom.

Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna
izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog
podobne zahtevnosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebo. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi, s poznavanjem delovnega
področja javnega reda in miru, tujcev, obmejnega prometa in potnih listin.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Maribor, Prešernova
ulica 6.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva
objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel. 02/2201799.
Upravna enota Maribor
Št. 101-02-3/04
Ob-35967/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), objavlja
Občina Kidričevo javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
»višji svetovalec III«. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih
višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji
svetovalec III.
Kandidat/ka mora izpolnjevati splošne
pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava in 88. člen Zakona o javnih
uslužbencih ter naslednje pogoje za zasedbo
delovnega mesta:
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– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri – smer računovodstvo ali ﬁnance,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, na
enakih ali podobnih delovnih mestih.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– kopijo delovne knjižice,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu
Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev (dobite ga na
Ministrstvu za pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev (dobite ga na
pristojnem sodišču).
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in poskusnim delom šest mesecev.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Občina
Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325
Kidričevo. Rok za prijavo je osem dni od
dneva objave javnega natečaja. Nepopolnih
prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po preteku razpisnega roka. Vse
dodatne informacije dobite na tel.
02/799-06-11 pri Evelin Makoter Jabločnik.
Občina Kidričevo
Št. 7.5-456/04
Ob-35995/04
Regionalna razvojna agencija Posavje,
Krško, Cesta krških žrtev 46, razpisuje
prosto delovno mesto
svetovalec za razvoj podeželja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali druge ustrezne smeri,
– ima najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Zaželene delovne izkušnje na področju regionalnega razvoja ali razvoja podeželja,
– usposobljenost s področja pospeševanja splošnega lokalnega/regionalnega razvoja in/ali podjetništva,
– aktivno znanje angleškega jezika,
pasivno znanje drugega tujega jezika,
– sposobnost komuniciranja z javnostjo,
– poznavanje dela z računalnikom.
Kandidati morajo prijavi priložiti dokazila
o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Pisne prijave pošljite v 8 dneh od objave
na naslov: Regionalna razvojna agencija
Posavje, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško,
z oznako »Prijava na delovno mesto«. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 15
dni po opravljeni izbiri.
Regionalna razvojna agencija
Posavje

Št.

Ob-36001/04
Mestna občina Nova Gorica objavlja v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec za investicije v Kabinetu
župana.
Dela in naloge na delovnem mestu se
lahko opravljajo v nazivih višji svetovalec III,
II ali I.
Javni uslužbenec bo dela in naloge
opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba gradbene smeri,
– 3,5 ali 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave, ki ga mora
izbrani kandidat opraviti najkasneje v roku
enega leta od imenovanja v naziv,
– izpit iz upravnih postopkov.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– dokazilo o opravljenem izpitu iz upravnih postopkov,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidati morajo predložiti tudi pisno
izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper njih ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdilo bo izbrani kandidat dostavil
naknadno).
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom.
Pisne prijave pošljite v 8 dneh od objave
na naslov, kjer se bo delovno mesto tudi
opravljalo: Mestna občina Nova Gorica, Trg
Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite po tel. 05/335-01-22.
Mestna občina Nova Gorica
Občinska uprava
Št. 101-02 01/04
Ob-36185/04
Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
višji svetovalec III.
Delo na delovnem mestu se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec I, II in III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
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– dokazila o izpolnjevanju posebnih
pogojev,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
– izjavo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Izbrani/a kandidat, bo sklenil/a delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Občina Kostel
Ob-36206/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in 110/02), Občina Slovenska Bistrica objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave, v skupnih
službah občinske uprave, v referatu za pravne in premoženjsko pravne zadeve.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri oziroma visoko strokovno
izobrazbo upravne smeri,
– aktivno morajo obvladati slovenski
jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje,
– imeti morajo znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– kratek življenjepis,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo oziroma potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisno izjavo oziroma potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica, s pripisom javni natečaj – pripravnik, in sicer v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po izbiri. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
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zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 02/843-28-29 (Danilo
Lončarič).
Občina Slovenska Bistrica
Ob-36207/04
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02),
objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto v Mestni
upravi:
– vodja oddelka za ﬁnance
v Oddelku za ﬁnance, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Uradnik/ca bo naloge na tem delovnem
mestu opravljal/a v nazivu »podsekretar«.
Delovno področje:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje dela v oddelku,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– odločanje o zadevah iz dela oddelka,
za katere ga pooblasti župan ali direktor
mestne uprave,
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog iz področja dela oddelka,
– vodenje projektnih skupin.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri ali visoka strokovna s specializacijo
oziroma magisterijem,
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim
računalnikom,
– funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi,
– komunikativnost,
– organizacijske sposobnosti,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave (kateri
zajema tudi strokovni izpit iz poslovanja z
dokumentarnim gradivom), morajo ta pogoj
izpolniti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka
ima),
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu iz poslovanja z dokumentarnim gradivom (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna
izjava kandidata,
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– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s štiri mesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Mestne občine Maribor, Ul. Heroja
Staneta 1, Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom naj kandidati/kandidatke
pošljejo na naslov: Mestna uprava Mestne
občine Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor. Rok za prijavo je osem dni od
dneva objave javnega natečaja. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne
vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne
informacije dobite na tel. 02/220-10-00 pri
Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Št. 111-131/04-0515
Ob-36208/04
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) 3 prosta mesta okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Kranju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-122/04-0515
Ob-36209/04
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 na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-132/04-0515
Ob-36210/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Škofji Loki.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 120/2004
Ob-36223/04
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) Okrožno sodišče v Novem mestu,
Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto
svetnik v pravosodju – vodja skupne
ﬁnančno računovodske službe.
1. Javni uslužbenec bo naloge na tem
delovnem mestu opravljal v nazivih:
– svetnik v pravosodju II in
– svetnik v pravosodju I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
ekonomske smeri,
– opravljen izpit iz javne uprave in izpit iz
sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– delovne izkušnje: najmanj 8 let v nazivu
svetnik v pravosodju II in najmanj 11 let v
nazivu svetnik v pravosodju I.
3. Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določajo
Zakon o delovnih razmerjih in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih,
in sicer:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
4. Kandidati morajo k prijavi predložiti
naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili iz pete in šeste alinee lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja, navedenega v
peti alinei. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred nastopom dela.
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5. Kraj opravljanj dela: Okrožno sodišče
v Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000
Novo mesto.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa zahtevana dokazila.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo opisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
ostalimi dokazili v roku 8 dni od dneva
objave tega javnega natečaja na naslov:
Okrožno sodišče v Novem mestu, Urad
predsednika (za javni natečaj), Jerebova
ulica 2, 8000 Novo mesto.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
8 dni po odločitvi.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
kandidati dobijo na tel. 07/33-81-258.
Okrožno sodišče v Novem mestu
Ob-36224/04
V skladu z 53. in 145. členom Zakona o
organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in
14/03) ter s 43. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in
ﬁnanciranju vzgoje in izobraževana (Ur. l.
RS, št 64/01) objavlja Srednja glasbena in
baletna šola Ljubljana, Vegova 7, razpis za
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– univerzitetna izobrazba glasbene
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju,
– naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj 5 let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit,
– dobro poznavanje problematike osnovnega in srednjega glasbenega in baletnega
izobraževanja.
Mandat traja 5 let. Nastop dela 11. 2.
2005.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom in programom dela šole
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi na
naslov: Srednja glasbena in baletna šola,
Vegova 7, 1000 Ljubljana, s pripisom »prijava za razpis«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Srednja glasbena in baletna šola
Ljubljana
Št. 1-102-03-10/2004
Ob-36225/04
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT in
2/04 – ZDSS) župan Občine Ribnica objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravljanje državnega izpita iz javne uprave, za
uradniško delovno mesto:
1. višji referent III v Uradu župana in
2. višji referent III v Oddelku za ﬁnance.
Delo se lahko opravlja v nazivih višji referent/ka III.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Ribnica, Gorenjska cesta 3 v Ribnici.
Pogoji za opravljanje dela pod zap.
št. 1:
– visoka izobrazba upravne smeri,
– znanje angleškega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom
(preglednice in baze),

Št.

– državljanstvo Republike Slovenije.
Pogoji za opravljanje dela pod zap.
št. 2:
– visoka izobrazba ekonomske smeri,
– usposobljenost za delo z računalnikom
(preglednice in baze),
– državljanstvo Republike Slovenije.
Zainteresirani kandidati morajo poleg že
navedenih pogojev:
– aktivno obvladati uradni jezik,
– znati delati z računalnikom (delo s preglednicami in bazami),
– ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome in fotokopijo potrdila
o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča,
da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
S kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev. Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8 dni po
opravljeni izbiri. O javnem natečaju daje
informacije Nevenka Turk Kraljič.
Ponudbe z dokazili pošljite v 8 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS oziroma
od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Ribnica,
Gorenjska cesta 3, Ribnica. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nevenka Turk Kraljič
na tel. 01/837-20-03.
Občina Ribnica
Št. 122-69/2004
Ob-36426/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02) direktorica Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, mag. Sonja Bukovec objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
1. notranji revizor – višji svetovalec v
Službi za notranjo revizijo.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
notranji revizor – višji svetovalec II. in notranji revizor – višji svetovalec I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
notranji revizor – višji svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri;
– 8 let delovnih izkušenj;
– znanje angleškega jezika;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen izpit za državnega notranjega
revizorja;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Prednost pri izbiri bodo imeli pooblaščeni
revizorji, revizorji ali preizkušeni notranji
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revizorji z izkušnjami s področja revizije, s
pogojem, da pridobijo naziv državni notranji
revizor v roku dveh let od datuma zaposlitve.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– 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.
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 državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna
izjava kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave mora ta pogoj
izpolniti v letu dni od imenovanja v naziv.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za
splošne zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od dne objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od dne
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu
kandidatu,
drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Vloge, ki ne bodo popolne se bodo
zavrgle.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-93-93.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja
Št. 103-89/2004
Ob-36451/04
Ministrstvo za zdravje, Agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke, Mali trg 6, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za naslednji prosti
delovni mesti:
1. Direktor inšpekcije v Farmacevtski
inšpekciji.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske
ali ustrezne naravoslovne smeri z ustreznimi
dodatnimi znanji s področja dobrih praks,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
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– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit,
– strokovni izpit za inšpektorja oziroma
strokovni izpit iz upravnega postopka,
– pooblastilo za dostop do tajnih podatkov stopnje zaupno.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
inšpektor svetnik. Delo na delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivih inšpektor svetnik
ali inšpektor višji svetnik.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/a na
sedežu Agencije Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg
6, Ljubljana.
2. Inšpektor v Farmacevtski inšpekciji.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske
ali ustrezne naravoslovne smeri z ustreznimi
dodatnimi znanji s področja dobrih praks,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit,
– strokovni izpit za inšpektorja oziroma
strokovni izpit iz upravnega postopka.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
inšpektor III. Delo na delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih inšpektor III, inšpektor II ali inšpektor I.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šest mesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/a na
sedežu Agencije Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke, Mali trg
6, Ljubljana.
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če
ga kandidat/ka ima),
– dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu za inšpektorja ali opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
Kandidat/ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je
državljan/ka Republike Slovenije ter da ni
bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo (za prijavo na delovno
mesto pod št. 1), da soglaša z varnostnim
preverjanjem za dostop do tajnih podatkov
stopnje »Zaupno« v skladu z Zakonom o
tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03 in
101/03).
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg navedenih mora kandidat/ka izpolnjevati še splošne pogoje, določene z Zakonom o javnih uslužbencih.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z
označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in
zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo, za delovno mesto pod št. 1 v 15
dneh, za delovno mesto pod št. 2 pa v 8
dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana,
oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
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samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne
informacije dobite po tel. 478-60-26. Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh po
odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
Št. 111-133/04-0515
Ob-36455/04
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 Kopru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 169/04
Ob-36471/04
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-moški) – za
Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
paznik III, II in I. Javni uslužbenec bo naloge
opravljal v nazivu paznik III.
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,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje jezika narodnosti (osnovna
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 osnovna
raven: potrdilo pristojne institucije o pasivnem znanju italijanskega jezika,
– osebna pismena izjava kandidata, da
ni bil kaznovan oziroma ni v kazenskem
postopku (v primeru izbora pa predložitev
potrdila 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
mestvu paznik se javnega uslužbenca
vključi v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in uspešno opravljenim
trimesečnim poskusnim delom. Delo bo
opravljal v Zavodu za prestajanje kazni
zapora Koper, Ankaranske 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).
Kandidati bodo obveščeni v roku 15 dni
po opravljeni izbiri kandidata.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper
Št. 111-135/04-0515
Ob-36730/04
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
kazenskem oddelku Višjega sodišča v
Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-36731/04
Na podlagi prvega in drugega odstavka
259. člena Zakona o zavarovalništvu (Ur. l.
RS, št. 13/00, 21/02 in 50/04) minister za
ﬁnance na podlagi sklepa Uradniškega
sveta številka 9064-44/2004 z dne 20. 12.
2004 objavlja javni natečaj za
direktorja Agencije za zavarovalni
nadzor.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije, če odloča v upravnih stvareh;
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– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ustrezne smeri;
– imeti mora najmanj deset let delovnih
izkušenj;
– je strokovnjak na področju dela javne
agencije;
– je priznan strokovnjak s področja ﬁnanc
ali gospodarskega prava;
– imeti mora strokovne, vodstvene in
druge sposobnosti ter teoretična in tehnična
znanja, potrebna za vodenje poslovanja
Agencije za zavarovalni nadzor;
– aktivno mora obvladati vsaj en svetovni
jezik;
– da ni pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da ni pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, storjenega z naklepom,
ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi
enega od naslednjih kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz
malomarnosti (129. člen KZ), hude telesne
poškodbe (134. člen KZ), posebno hude
telesne poškodbe (135. člen KZ), ogrožanja
varnosti pri delu (208. člen KZ), prikrivanja
(221. člen KZ), izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti (241. člen KZ), pranja denarja (252. člen KZ), izdaje uradne
tajnosti (266. člen KZ), povzročitve splošne
nevarnosti (317. člen KZ) ali izdaje državne
tajnosti (359. člen KZ), ki še niso bila izbrisana iz evidence.
Podatke iz zadnje alinee se pridobi od
kandidata za direktorja Agencije za zavarovalni nadzor, lahko pa se jih pridobi iz kazenske evidence;
– direktor Agencije za zavarovalni nadzor ne sme biti pogodbeno vezan, zaposlen
ali imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki
jim Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
dovoljenja oziroma soglasje za poslovanje,
in ne sme imeti funkcije v organih političnih
strank.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– strokovno usposobljenost na področju
dela agencije, s področja ﬁnanc ali gospodarskega prava in strokovne, vodstvene in
druge sposobnosti ter teoretična in tehnična
znanja, potrebna za vodenje poslovanja
Agencije za zavarovalni nadzor lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa
tudi z ustreznimi referencami;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– certiﬁkat Državnega izpitnega centra o
višjem znanju vsaj enega svetovnega jezika
oziroma potrdilo o aktivnem znanju jezika s
strani ustrezne ustanove.
Posebna natečajna komisija bo pri presoji pogojev smiselno uporabila Standarde
strokovne usposobljenosti, merila za izbiro

Št.

in metode preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1,
objavljeni na spletni stani Kadrovske
službe Vlade Republike Slovenije –
www.sigov.si/ksv).
Na predlog ministra za ﬁnance bo izbranega kandidata za direktorja Agencije za
zavarovalni nadzor imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov:
Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku
30 dni od dne objave v Uradnem listu RS ali
dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi z
dokazili obrnejo na Kadrovsko službo Vlade
Republike Slovenije, tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne
natečajne komisije Štefka Korade PURG,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova 2,
Ljubljana, tel. 01/426-30-57. Kandidatom, ki
jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednica posebne
natečajne komisije izdala odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep.
Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo
v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega
kandidata na položaj pisno obveščeni o
izbiri.
Ministrstvo za ﬁnance

Druge objave
Št. 4031
Ob-36215/04
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo silosov
za moko
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja silosov za moko,
b) kraj in vrsta objektov:
1. Kruh Pecivo d.d., Ul. Jožice Flander 2,
Maribor, dva plastiﬁcirana silosa za moko
vsak z zmogljivostjo po 50 ton, na parc. št.
696, 726/2, 709/1,697/1, 697/3 in 698/2, vl.
št. 2369, k.o. Tezno.
Izhodiščna cena 1,661.000 SIT (brez
zemljišča).
2. Kruh Pecivo d.d., Pekarna Ljutomer,
Prešernova 12, Ljutomer, en silos za moko
z zmogljivostjo 50 ton, na parc. št. 1616 in
1617, vl. št. 1331, k.o. Ljutomer.
Izhodiščna cena je 1,469.000 SIT (brez
zemljišča).
Silosi s pripadajočo opremo in deležem
na skupnih napravah predstavljajo idealne
solastniške deleže, na katerih obstajajo
predkupne pravice solastnikov.
3. Silosi se odprodajajo posamično ali v
celoti, po sistemu videno – kupljeno. Predpisane davčne dajatve in stroške prepisa
plača kupec.
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4. Silosi bodo prodani ponudnikom, ki
bodo ponudili najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe o prodaji silosov, se šteje, da
odstopa od pogodbe.
V tem primeru se varščina ne vrača.
6. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena varščina se všteje v kupnino.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10% izhodiščne
cene na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se
ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
varščina vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled silosov je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 7. 1. 2005, do 14. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
silosov v (navedite kraj) ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 1. 2005 ob 10. uri,
v sejni sobi v VII. nadstropju, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve,
Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-36427/04
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, vabi ponudnike k
oddaji ponudb za zamenjavo zagonskih
rezervoarjev za oskrbo bloka 4 z ekstra lahkim kurilnim oljem (KOEL).
Ponudba mora obsegati odstranitev starih rezervoarjev, volumna 2x100 m3, izdelavo oziroma dobavo, vgradnjo in usposobitev novih dvoplaščnih rezervoarjev
volumna 2x50 m3, kot tudi vsa gradbena,
strojna in elektro dela, potrebna za zamenjavo.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni
dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici
27, Trbovlje, pri Aniti Žučko, tel.
03/56-51-250. Razpisno dokumentacijo je
mogoče dvigniti vsak delovni dan od 8. do
12. ure. Cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT. Znesek je potrebno nakazati na
TRR 26330-0012039086 s pripisom »RD –
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zamenjava zagonskih rezervoarjev ZR-1,2«.
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 Metodu Mravljak (tel. 03/56-51-457).
Rok za oddajo ponudb je 18. 1. 2005 do
12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 886/04
Ob-36431/04
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. in 18. členom
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94,
48/94, 82/94, 41/95 in 73/04) določa in
objavlja
datum
nastopa
poslovanja
notarke.
S 1. 1. 2005 začne s poslovanjem
notarka Erika Braniselj v Ljubljani, Trg Prekomorskih brigad 2.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 460-2/2004-17
Ob-36019/04
Občina Puconci na podlagi 51. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97,
70/97, 10/98, 70/00, 87/01 in 51/02), Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Puconci, Puconci
80, 9201 Puconci.
2. Predmet javnega razpisa je prodaja
nezazidanih stavbnih zemljišč v k.o.
Puconci:
a) parc. št. 2373/4, v izmeri 723 m2;
2373/6, 2373/7, vsaka v izmeri 660 m2;
2373/11, v izmeri 989 m2; 2373/12, v izmeri
783 m2.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 1.824 SIT/m2.
b) v obrtni coni del parc. št. 1711, v izmeri
9.753 m2.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 1.093 SIT/m2.
V izhodiščno vrednost ni zajet DDV in
stroški komunalne opreme, ki jih izbrani
ponudnik plača v obliki komunalnega prispevka pred izdajo gradbenega dovoljenja.
3. Namen javnega razpisa je pridobiti
investitorje, in sicer na zemljiščih pod tč. 2/a
za gradnjo stanovanjskih objektov ter pod
tč. 2/b, ki bodo po izgradnji komunalne infrastrukture v obrtni coni, predvidoma v prvi
polovici leta 2005, zagotovili vlaganja v proizvodne in obrtne dejavnosti in s tem nova
delovna mesta v občini.
4. Razpisni pogoji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo
ﬁzične in pravne osebe pod naslednjimi
pogoji:
a) da v ponudbi navedejo ceno, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene,
b) izbrani ponudnik za zemljišče v obrtni
coni je dolžan začeti gradnjo najpozneje leta
2006,
c) kupnino je dolžan izbrani ponudnik
plačati v 8 dneh od sklenitve kupoprodajne
pogodbe,
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d) merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika sta višja ponujena cena, za
ponudnika zemljišča v obrtni coni pa tudi
število predvidenih novih delovnih mest,
e) ponudbe pod izhodiščno vrednostjo
ne bodo upoštevane.
5. Pisne ponudbe z dokazili je treba
predložiti v zaprti ovojnici v roku 15 dni po
objavi razpisa na naslov: Občina Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci, z oznako »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin v k.o. Puconci«.
6. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv
in naslov ponudnika; navedbo zemljišča s
parc. št. za katerega daje ponudbo; ponujeno ceno za nepremičnino; interesenti za
nakup zemljišča v obrtni coni pa tudi
navedbo dejavnosti, ki jo bodo v objektu
opravljali ter dinamiko odpiranja delovnih
mest.
Ponudniki morajo k ponudbi priložiti:
potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe;
izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, oziroma priglasitveni list za samostojnega podjetnika
ter potrdilo o plačanih davkih in prispevkih.
7. Pravočasno prejete in popolne
ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin Občine Puconci ter o izbiri vse ponudnike pisno obvestila v roku 5 dni po izbiri.
8. Izbrani ponudnik mora kot kupec najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, v
nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.
9. Kupec zemljišča plača vse stroške
sestave pogodbe, DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa.
10. Občina Puconci na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti
postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi.
11. Pojasnila v zvezi z razpisom in prodajo nepremičnin lahko dobijo zainteresirani
ponudniki na Občini Puconci, Puconci 80, ali
po tel. 545-91-00 (direktor občinske
uprave).
Občina Puconci

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-7/2004
Ob-35750/04
Upravna enota Logatec, izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 in 70/00), v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Rajka Petrovčiča, po uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Rajku Petrovčiču, rojenemu 22. 5. 1982, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na
naslovu Tovarniška cesta 12f, Logatec,
sedaj neznanega prebivališča, se postavi
Darija Šemrov, delavka Upravne enote
Logatec.

2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/10-04-21102-375/2004-13 Ob-35751/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Hlačer Matjaža, s stalnim prebivališčem na naslovu
Ljubljana, Grintovška ulica 35, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Hlačer Matjažu, roj. 23. 9. 1951, s stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Grintovška
ulica 35, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/10-04-21102-449/2004-11 Ob-35752/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Krličević
Sulja, s stalnim prebivališčem na naslovu
Ljubljana, Toplarniška ulica 7, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Krličević Sulju, roj. 18. 1. 1960, s stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Toplarniška
ulica 7, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/10-04-21102-356/2004-11 Ob-35753/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Avbelj
Milana, s stalnim prebivališčem na naslovu
Ljubljana, Črtomirova ulica 5, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Avbelj Milanu, roj. 27. 2. 1955, s stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Črtomirova
ulica 5, se postavi Marko Aškerc, delavec
Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/10-04-21102-751/2003-21 Ob-35754/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o sploš-
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80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Horvat Clavdio, s stalnim prebivališčem na naslovu
Ljubljana, Verovškova ulica 54, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Horvat Clavdiji, roj. 7. 10. 1974, s stalnim prebivališčem na naslovu Ljubljana, Verovškova ulica 54, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 2/41-03-22601-380/2003 Ob-35975/04
Upravna enota Ljubljana izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) in po pooblastilu načelnice št. 2/02-02-123-006/98-4 z
dne 18. 6. 2001, v zadevi izvršitve kazni prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
stranki Dejanu Niniću z neznanim prebivališčem, izdaja po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Dejanu Niniću, roj. 15. 4. 1982, v upravnem
postopku izvršitve kazni prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, 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 pritožbe.
Št. 209-73/2004
Ob-35976/04
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 Pirc
Borisa, s stalnim prebivališčem na naslovu
Šedem 16, izdaja po uradni dolžnosti
naslednji sklep:
I. Za začasnega zastopnika stranki Pirc
Borisu, roj. 28. 2. 1980, s stalnim prebivališčem na naslovu Šedem 16, se postavi Milka
Kuhelj Gorenc, 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. 20906-10/2002-8
Ob-35977/04
Upravna enota Ajdovščina 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. 123-33/1995-02 z dne 3. 9. 2002, v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Ivana Vidmarja, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Ivanu Vidmarju, roj. 30. 6. 1974 v Milanu,
Italija, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Ajdovščini, Slomškova ulica 29A, se postavi
Alojz Durn, delavec Upravne enote Ajdovščina.
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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.

nastopi sama stranka, njen zastopnik ali
pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
4. V tem postopku niso nastali posebni
stroški.

Št. 439-2004
Ob-36011/04
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 odobritve pravnega posla pri prometu s kmetijskem zemljiščem v k.o. Krajna
in Skakovci, po uradni dolžnosti naslednji
sklep:
Za začasnega zastopnika prodajalcu
Jauk Antonu, prej Dedenitz 25, Radkersburg, Avstrija, se postavi Flisar Štefan,
Krajna 66.
Funkcija začasnega zastopnika preneha
po končanem postopku odobritve pravnega
posla pri prometu s kmetijskim zemljiščem
oziroma ko se ugotovi prebivališče stranke
ali ko se pojavi stranka sama, njen zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec.
Zoper ta sklep posebna pritožba ni dovoljena.

Št. 209-363/2004
Ob-36190/04
Upravna enota Koper, Oddelek za upravne zadeve izdaja na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika
Upravne enote Koper št. 032-15/2004 z dne
19. 10. 2004 v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Došenović Bogdana, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Kopru, na naslovu Prisojna pot št.
3, sedaj neznanega prebivališča, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep o postavitvi začasnega zastopnika:
1. Nadja Bezek, delavka Oddelka za
upravne notranje zadeve pri upravni enoti
Koper, se postavi za začasno zastopnico
Došenović Bogdanu, roj. 28. 8. 1958 v kraju
Fajtovci, Bosna in Hercegovina, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Kopru, na
naslovu Prisojna pot št. 3, 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. 2/10-10-21102-0087/2004-13 Ob-36020/04
Upravna enota Ljubljana na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila
načelnice št. 2/02-02-031-4/2003 z dne
24. 2. 2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča za Balažic
Rudolfa, s stalnim prebivališčem na naslovu
Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 7, izdaja po
uradni dolžnosti naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Balažic Rudolfu, roj. 14. 6. 1958, s stalnim
prebivališčem na naslovu Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 7, 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. 209-366/2004
Ob-36189/04
Upravna enota Koper, Oddelek za upravne zadeve izdaja na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika
Upravne enote Koper št. 032-15/2004 z dne
19. 10. 2004 v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Došenović Marinele, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Kopru, na naslovu Prisojna pot št.
3, sedaj neznanega prebivališča, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep o postavitvi začasnega zastopnika:
1. Nadja Bezek, delavka Oddelka za
upravne notranje zadeve pri upravni enoti
Koper, se postavi za začasno zastopnico
Došenović Marinele, roj. 6. 2. 1984 v Kopru,
s prijavljenim stalnim prebivališčem v Kopru,
na naslovu Prisojna pot št. 3, sedaj neznanega prebivališča.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne

Št. 209-367/2004
Ob-36191/04
Upravna enota Koper, Oddelek za upravne zadeve izdaja na podlagi prvega
odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99,
70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika
Upravne enote Koper št. 032-15/2004 z dne
19. 10. 2004 v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Došenović Ornele, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Kopru, na naslovu Prisojna pot št. 3,
sedaj neznanega prebivališča, po uradni
dolžnosti, naslednji sklep o postavitvi začasnega zastopnika:
1. Nadja Bezek, delavka Oddelka za
upravne notranje zadeve pri upravni enoti
Koper, se postavi za začasno zastopnico
Došenović Orneli, roj. 10. 6. 1985 v Kopru,
s prijavljenim stalnim prebivališčem v Kopru,
na naslovu Prisojna pot št. 3, 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. 209-1068/04-0604037
Ob-36428/04
Upravna enota Ptuj, izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnika
št. 032-8/2004-01 z dne 1. 7. 2004 v zadevi
ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Pesek Marije, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Pesek
Mariji, rojeni 25. 5. 1946 v Krčevini pri Vur-
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bergu, s prijavljenim stalnim prebivališčem
na naslovu Krčevina pri Vurbergu 6, se
postavi Marta Korže, delavka UE Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
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. 209-1113/04-0604037
Ob-36715/04
Upravna enota Ptuj, izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02) in pooblastila načelnika št. 032-8/04-01 z dne 1. 7. 2004 v
zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča Kokolj Štefanije, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasno zastopnico stranki Kokolj
Štefaniji, rojeni 18. 12. 1948 na Ptuju, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu
Nova vas pri Markovcih 13, se postavi Marta
Korže, delavka UE Ptuj.
2. Začasna zastopnica bo zastopala
stranko v postopku toliko časa, dokler ne
nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik
oziroma stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02049-3/2004/4
Ob-35984/04
Sindikat Ministrstva za obrambo se
določi kot reprezentativni sindikat v dejavnosti obrambe.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 02800-4/2004-20002
Ob-35978/04
Pravila o organiziranosti in delovanju
sindikata Semesadike Mangeš, s sedežem v Mengšu, Prešernova 35, ki so v
hrambi pri Upravni enoti Domžale, na podlagi odločbe upravnega organa št.
02800-44/93-1 z dne 31. 1. 1994 in so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 50, se z dnem 1. 10. 2004
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 028-23/2004-3
Ob-35979/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, z dnem 14. 12.
2004 sprejme v hrambo statut z nazivom
»Pravilnik o delovanju enote sindikata
FIDES« in ga vpiše v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 304 za sindikat z imenom: Enota sindikata FIDES v
Inštitutu za varovanje zdravja Republike
Slovenije, kratico: Enota FIDES v IVZ RS
in sedežem: Trubarjeva cesta 2, Ljubljana.
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Št. 028-7/2004-4
Ob-35982/04
Temeljni akt – Pravila Sindikata bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska cesta 140, Ljubljana, se z
dnem 10. 11. 2004 hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci
statutov pod zaporedno številko 138.
Št. 141-24/2004 6403
Ob-35983/04
Pravila sindikata podjetja ADK d.o.o.,
ki so hranjena v Upravni enoti Maribor na
podlagi odločbe številka 141-180/93, in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 180 z dne 4. 11. 1993,
se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 127-11/2004
Ob-36002/04
1. Veljavna pravila Sindikata vzgoje,
izobraževanja in znanosti Slovenije
Osnovne šole Prevole, s sedežem Prevole 32, 8362 Hinje, ki so bila dne 9. 10.
2004 sprejeta na zboru sindikata, se sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno št. 196.
Št. 021-10/2004
Ob-36197/04
Pravila o delovanju sindikata Centra za
socialno delo Laško, s sedežem Kidričeva 1, Laško, ki so bila sprejeta dne
15. 11. 2004, se hranijo pri Upravni enoti
Laško in so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno št. 40 z imenom:
Sindikat zdravstva in socialnega varstva
Slovenije, Center za socialno delo Laško.
Št. 028-12/2004
Ob-36198/04
Pravila sindikata z imenom »Deos d.d.
Center starejših Medvode«, Zbiljska
cesta 15, Medvode, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška, pod zaporedno številko 172, se z dnem 17. 11. 2004 izbrišejo
iz evidence statutov sindikatov.
Št. 028-8/2004
Ob-36199/04
1. Pravila sindikata z imenom »Sindikat
Ljubljanskega Urbanističnega Zavoda«,
Verovškova ulica 64, Ljubljana, se z dne
18. 11. 2004 hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno št. 176.
Št. 028-10/2004
Ob-36200/04
1. Pravila sindikata z imenom »Sindikat
delavcev v Zdravstveni negi Slovenije SE
DEOS, Center starejših Medvode«, Zbiljska cesta 15, Medvode, se z dnem 18. 11.
2004 hranijo pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1,
Ljubljana.
2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno št. 175.
Št. 028-7/2004
Ob-36201/04
1. Pravila sindikata z imenom »Sindikat
Siteep, Sindikat delavcev gradbenih
dejavnosti, ZSSS«, Pivovarniška 6, Ljubljana, se z dne 12. 11. 2004 hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno št. 174.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-47/04-12
Ob-36187/04
Urad RS za varstvo konkurence (Urad)
je 17. 12. 2004 na podlagi priglasitve družbe
Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska
29, 1000 Ljubljana (MKT) v zadevi koncentracije družb 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; ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb Cankarjeva Založba d.d., Kopitarjeva 2, 1000
Ljubljana, (CZ) in Založba Lipa Koper
d.o.o., Muzejski trg 7, 6000 Koper (Založba Lipa) skladna s pravili konkurence in da
ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo
poslovnih deležev v družbi Založba Lipa s
strani družbe CZ v višini 13,34%, s katero je
slednja povečala svoj lastniški delež iz 40%
na 53,34%, na podlagi Pogodbe o prodaji in
nakupu poslovnih deležev družbe Založba
Lipa z dne 27. 5. 2004. Družba CZ je s tem
pridobila neposreden nadzor nad družbo
Založba Lipa, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee drugega
odstavka 11. člena ZPOmK.
V zadevni koncentraciji se dejavnosti
udeleženk in z njimi povezanih družb prekrivajo na področju založništva in maloprodaje. Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih informacij ter značilnosti
ponudbe in povpraševanja Urad ugotavlja,
da v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-51/2004-4
Ob-36188/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede koncentracije
družb Autocommerce, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Baragova 5,
Ljubljana, in Adria Mobil, d.o.o., Belokranjska 4, Novo mesto, na podlagi prvega
odstavka 41. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99 in 37/04) odločil, kot sledi iz izreka:
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence priglašeni koncentraciji družb
Autocommerce, družba za gospodarjenje z
naložbami, d.d., Baragova 5, Ljubljana, in
Adria Mobil, d.o.o., Belokranjska 4, Novo
mesto, ne nasprotuje. Koncentracija je
skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 322/2004
Ob-35743/04
Družba Gozdno gospodarstvo Brežice
d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana, vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Ljub-
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ljani, vl. št. 1/39149/00 na podlagi 454/2.
člena Zakona o gospodarskih družbah
objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki so ga družbeniki sprejeli na 10. skupščini družbe dne 15. 12. 2004.
Osnovni kapital družbe se iz 217,408.000
SIT zmanjša za 145,000.000 SIT na
72,408.000 SIT. Razlog za navedeno zmanjšanje je neustreznost višine osnovnega
kapitala glede na vsebino in obseg poslovanja družbe.
S tem oglasom se poziva morebitne
upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Družba bo upnikom, ki ne bi soglašali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala, poravnala terjatve ali pa zagotovila varščino za
poplačilo terjatev.
Gozdno gospodarstvo Brežice d.o.o.
direktor
Ob-36432/04
Firma DEISY trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Rošpoh 4B, 2351 Kamnica,
objavlja sklep skupščine z naslednjo vsebino:
Osnovni kapital družbe se iz dosedanjih
46,231.000 SIT zmanjša za 38,731.000 SIT
na 7,500.000 SIT.
1. Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvrši z umikom poslovnega deleža v višini
15,053.892,90 SIT.
2. Prav tako se izvrši redno zmanjšanje
osnovnega kapitala za 23,677.107,10 SIT.
DEISY d.o.o
direktor
Branko Ovčariček
Ob-36448/04
Skladno z določili 454. člena Zakona o
gospodarskih družbah, objavlja direktor
družbe IKOR, Industrija kolektorjev, orodja
in rezil, d.o.o., Zelena ulica 8, Izola, vpisane
v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v
Kopru pod vložno številko 1/02221/00, z
matično številko 5498368
sklep
o znižanju osnovnega kapitala
Na podlagi sklepa skupščine družbe z
dne 4. 6. 2004 in 20. 12. 2004 se osnovni
kapital družbe zaradi izstopa družbenikov
zniža za 797.500 SIT, tako da bo po znižanju znašal skupno 2,102.500 SIT.
Direktor družbe poziva upnike, da se
oglasijo na sedežu družbe in izjavijo, ali
soglašajo z nameravanim znižanjem osnovnega kapitala.
IKOR d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-36211/04
Preklic
Uprava družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
Trata 32 s soglasjem nadzornega sveta
obvešča vse delničarje, da se skupščina
Termo, d.d., Škofja Loka, ki je bila sklicana
na zahtevo delničarja Global B & C, d.o.o.
Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 3, Ljubljana
za dne 18. 1. 2005 in objavljena v Uradnem

Št.

listu RS, št. 90 z dne 13. 8. 2004, v soglasju
z delničarjem Global B & C, d.o.o., Ljubljana, prekliče.
Termo, d.d., Škofja Loka
uprava
Janez Deželak
predsednik nadzornega sveta
Mirko Opara
Ob-36212/04
V skladu s prvim odstavkom 284. člena
ZGD in na podlagi 7.1. člena Statuta delniške družbe Termo, d.d., Škofja Loka, uprava
– direktor družbe Janez Deželak sklicuje
izredno skupščino
Termo, d.d., Škofja Loka,
ki bo v četrtek, 27. 1. 2005 ob 16. uri v
sejni sobi družbe Termo, d.d., v Škofji Loki,
Trata 32, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Razrešitev treh članov nadzornega
sveta in izvolitev treh članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Z dnem 27. 1. 2005 se predčasno
razrešijo naslednji člani nazdornega sveta
družbe: Mirko Opara, Bogataj Jože, Pušnik
Jože.
2.2. Z dnem 27. 1. 2005 se do izteka
mandata 27. 1. 2008 izvolijo naslednji člani
nadzornega sveta družbe: dr. Eduard
Zehetner, mag. Roland Platzer, Boris Grosman.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na voljo v pravni službi družbe
v prostorih Terma, d.d., Škofja Loka, Trata
32, vsak delovni dan v tednu med 11. in 13.
uro. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku 3 dni pred zasedanjem
skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki
delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali
zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali
po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme
delničar ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno
in mora biti pred začetkom skupščine predloženo družbi.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasite pol ure pred začetkom skupščine.
uprava
Janez Deželak
Ob-35996/04
Na podlagi statuta delniške družbe Viški
center Inženiring, d.d., Ljubljana in skladno
z določbami Zakona o gospodarskih družbah sklicujem
11. sejo skupščine
delniške družbe Viški center inženiring,
d.d., Ljubljana
Uprava sklicuje sejo skupščine v prostorih družbe v Ljubljani, Tržaška 132, dne
26. januarja 2005 ob 12. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvolijo se delovni organi skupščine in potrdi notarja.
2. Obravnava in sprejem poročila o
poslovanju družbe za leto 2003.
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Predlog sklepa: sprejme so poročilo o
poslovanju družbe za poslovno leto 2003.
3. Delitev dobička in podelitev razrešnice
upravi za poslovno leto 2003.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je družba
poslovala pozitivno, vendar ne izkazuje
dobička, zato ni delitve dobička in izplačila
dividend. Upravi se podeli razrešnico za
poslovni leto 2003.
4. Določitev revizijske hiše za leto 2005.
Predlog sklepa: za leto 2005 se določi
revizijska hiša.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so imetniki imenskih delnic in ki so tri dni
pred sejo skupščine vpisani v delniško knjigo
družbe, oziroma njihovi pooblaščenci in
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe in glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo delničarji ter njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
tri dni pred sklicano skupščino pisno najavijo
svojo udeležbo na skupščini osebno ali s
priporočeno pošiljko v tajništvo družbe Viški
center inženiring, d.d., Ljubljana, Tržaška c.
132, 1000 Ljubljana tako, da jo ta prejme
najkasneje 3 dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 30 minut pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje, O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji bodo odločitve pod točko 2. in
3. predlaganega dnevnega reda sprejemali
s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega kapitala.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da se o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi
sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, uprava v skladu z določili statuta
družbe sklicuje ponovno zasedanje skupščine istega dne pol ure za prvim sklicem z
istim dnevnim redom. Na ponovno sklicanem zasedanju skupščine bo skupščina
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Skupščina
veljavno določa, če so navzoči delničarji z
glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj
15% osnovnega kapitala družbe.
Gradivo
Gradivo za skupščino, katerega sestavni
del je tudi predlog novega prečiščenega
besedila statuta družbe ter besedilo nove
družbene pogodbe, s predlogi sklepov, je
delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
družbe v Tržaška c. 132, 1000 Ljubljana,
vsak delavnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Viški center inženiring, d.d., Ljubljana
direktor Jože Pušlar
Št. 69-0900-2004
Ob-35997/04
Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke statuta
AMZS d.d., Dunajska 128 a, Ljubljana,
uprava družbe sklicuje
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8. skupščino družbe
AMZS d.d.,
ki bo v torek, 25. januarja 2005 ob 10. uri
v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti
128 a v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli veriﬁkacijsko komisijo in predsednika skupščine.
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta AMZS d.d.
Predlog sklepa: skupščina AMZS d.d.
sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta AMZS d.d. in potrjuje čistopis
Statuta AMZS d.d.
3. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se za obdobje od 12. 12. 2004 do
11. 12. 2008 imenujejo Boris Perko, Matjaž
Gaberšek, Ignac Pavlin in Bogdan Poljanšek.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji družbe, ki so na dan 22. 1. 2005 vpisani
v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki
imajo pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini, če najkasneje do 22. 1. 2005
pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini
na sedež družbe. Pooblaščenci in zastopniki
morajo do tega roka predložiti pooblastila
oziroma dokazila o zastopanju.
Na skupščini se glasuje osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku. Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki so
se po potrebi dolžni izkazati z osebnim
dokumentom.
Gradivo, o katerem bo odločala skupščina, bo delničarjem na vpogled v tajništvu
na sedežu družbe na Dunajski cesti 128a v
Ljubljani, in sicer vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
AMZS d.d.
uprava družbe
Št. 35/2004
Ob-36186/04
Na podlagi 30. člena, točka 2 Statuta
družbe Unitas armature d.d. Ljubljana,
uprava družbe vabi delničarje na
8. sejo skupščine
družbe Unitas armature d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 26. 1. 2005 ob 13. uri,
na Grmaški cesti 3, Šmartno pri Litiji.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje Ciril Logar, za preštevalca
glasov pa Cerar Izidor in Starc Milena.
Skupščini bo prisostvovala vabljena
notarka Erika Braniselj.
3. Sprememba 2. in 3. točke 3. člena
Statuta družbe.
Predlog sklepa: na podlagi sklepov
uprave in nadzornega sveta se zaradi preselitve družbe na novo lokacijo spremenita
2. in 3. točka 3. člena Statuta družbe in se
glasita:
– 2. točka: sedež družbe je Šmartno pri
Litiji;
– 3. točka: poslovni naslov družbe je
Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na Grmaški c. 3, Šmartno pri Litiji, v tajništvu
uprave.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo tri dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe in so vpisani v delniški knjigi pri
KDD, po stanju na zadnji prijavni dan na
skupščino.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih
dneh od objave sklica.
Unitas armature d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 614/04
Ob-36720/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa Duše Trobec Bučan,
notarke iz Kranja, opr. št. SV 614/04 z dne
16. 12. 2004, so bile nepremičnine, stanovanje št. 02F, v izmeri 41,94 m2, z identiﬁkacijsko št. 2121-00857-502 in s pripadajočo shrambo št. 06 v kleti, z identiﬁkacijsko
št. 2121-00857-502 K, vse v stanovanjskem objektu, stoječem na parc. št. 379/1,
k.o. Klanec, na naslovu Ulica Rudija
Papeža 2, Kranj, z ustreznim solastnim
deležem skupnih prostorov in zemljišča,
last zastaviteljev, vsakega do ½, do 30. 8.
2020 zastavljene v korist upnice, Posojilnice – Bank Zila/Gailtal, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, KaiserJosef-Platz 6, A-9500 Villach/Beljak,
Avstrija, enolična identiﬁkacijska številka
1900498, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 68.000 EUR s pripadki.
SV 1910/2004
Ob-36721/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1910/2004 z dne 20. 12.
2004, je bilo dvosobno stanovanje št. 4 v
skupni izmeri 66,32 m2, ki obsega sobo v
izmeri 13,65 m2, sobo 17,32 m2, kuhinjo
16,01 m2, shrambo 3,79 m2, kopalnico
7 m2, predsobo 4,20 m2 in drvarnico (klet)
4,35 m2, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Podljubelj 281,
Tržič, ki leži na parc. št. 54/4 – stavbišče v
izmeri 177 m2, vl. št. 1, k.o. Podljubelj, ki je
v lasti Jakoba Zadnikar, Zelenica 8, Tržič,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene v
obliki notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr. št. SV 1859/2004 z dne 14. 12.
2004, sklenjene med Nijazom Mujanić,
Podljubelj 281, Tržič, kot prodajalcem in
Jakobom Zadnikar kot kupcem ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 20. 12. 2004,
zastavljena v korist upnice Abanke Vipa
d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s p.p.
SV 1021/04
Ob-36722/04
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV
1021/04 z dne 18. 11. 2004, je bilo enoinpol-

sobno stanovanje št. B2-L4-M-2, v 4. nadstropju v izmeri 47,69 m2, s kletnim prostorom v izmeri 3,26 m2 in parkirnim mestom št.
267 v garažni kleti stavbe na parc. št. 111/8,
110/4 in 1600/10, vse k.o. Trzin, last
zastavne dolžnice Jožice Joje Krznar, Trzin,
Ljubljanska cesta 13G, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 24. 4. 2001, zastavljeno v
korist upnice Banke Domžale d.d., Domžale,
bančna skupina NLB, Domžale, Ljubljanska
62, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 5,000.000 SIT s pp.
SV 585/04
Ob-36723/04
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Laure Čermelj iz
Ajdovščine, Tovarniška cesta 4A, opr. št. SV
585/04 z dne 20. 12. 2004, je bil solastninski
delež do ½ stanovanja, v večstanovanjski
hiši na naslovu Cesta IV. Prekomorske 3 v
Ajdovščini, v skupni izmeri 67,27 m2, last
zastaviteljice Aladine Pižent, roj. 14. 10.
1962, EMŠO 1410962115028, stanujoče
Cesta IV. Prekomorske 3, 5270 Ajdovščina,
pridobljen na podlagi pravnomočnega
sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v
Ajdovščini, opr. št. D 147/2004 z dne 8. 11.
2004 in kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 320/322 z dne 4. 10. 1993,
sklenjene med SGP Primorje p.o. Ajdovščina in Pižent Ivanom, zastavljen v korist
Jožeta Škerjanca, roj. 18. 3. 1952, EMŠO
1803952500936, stanujočega Ižanska cesta
77, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 19.000 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, na dan plačila,
z vsemi pripadki in z rokom dospelosti do
1. 12. 2009.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 227/2004
Os-35722/04
To sodišče je s sklepom St 227/2004 dne
13. 12. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Emona Trans TS-BD d.o.o.,
Bratovževa ploščad 19, Ljubljana, matična
številka
5385709,
davčna
številka
16911431.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Ljubica Prezelj 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 21. 3. 2005 ob 13.30, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 12. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2004
St 223/2004
Os-35723/04
To sodišče je s sklepom St 223/2004 dne
13. 12. 2004 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Midi, Amir Porić s.p., Vrtnarska
5, Ljubljana, matična številka: 1226207,
šifra dejavnosti: 51.170, davčna številka:
36117781.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Tanja Praprotnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v register samostojnih
podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 3. 2005 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 12. 2004.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2004
St 42/92-929
Os-35724/04
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom KPM Kovinsko podjetje Mojstrana d.o.o. – v stečaju, Ulica Alojza
Rabiča 58, Mojstrana, s sklepom opr. št. St
42/92 z dne 10. 12. 2004 razrešilo stečajnega upravitelja Francija Perčiča, Prisojna
9, Bled.
Za novega stečajnega upravitelja je določen Grega Erman, Dunajska 106, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 12. 2004
St 95/2004
Os-35725/04
To sodišče je s sklepom St 95/2004 z
dne 9. 12. 2004 predlog za začetek postopka
prisilne poravnave nad dolžnikom Poslovna
galanterija d.o.o., Ig 183, Ig, zaradi umika
predloga postopek ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 2004
St 21/2004
Os-35726/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 21/2004 z dne 14. 12. 2004 v smislu drugega odstavka 33. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-A)
ustavilo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Pompe družba za storitve, inženiring in trgovino d.o.o., Zechnerjeva
ulica 14, Ptuj.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 12. 2004
St 24/2004
Os-35727/04
To sodišče je dne 14. 12. 2004 s sklepom, opr. št. St 24/2004 v smislu drugega
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St 20/99
Os-35730/04
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Storitve d.o.o. – v stečaju, Partizanska 4, Ravne na Koroškem, se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika Storitve d.o.o. – v stečaju,
Partizanska 4, Ravne na Koroškem, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 11. 2004

St 107/2004
Os-35972/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 107/2004 sklep z dne 16. 12.
2004:
I. To sodišče je dne 1. 10. 2004 ob 9.57
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Trgovina
na debelo v tranzitu in gradbena dela,
Lesjak Stojan s.p., Spodnja Rečica 51,
Rečica ob Savinji z dne 27. 8. 2004 in je
dne 16. 12. 2004 ob 11. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Trgovina na debelo
v tranzitu in gradbena dela, Lesjak Stojan
s.p., Spodnja Rečica 51, Rečica ob Savinji
(matična številka: 5587730, ID št. za DDV:
SI65980395).
Odslej se ﬁrma glasi: Trgovina na debelo
v tranzitu in gradbena dela, Lesjak Stojan
s.p., Spodnja Rečica 51, Rečica ob Savinji
(matična številka: 5587730, ID št. za DDV:
SI65980395) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjate stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo
žiro računa ali drugega računa upnika. Za
terjatve, v katerih je pravdni postopek v
teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z
ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa
morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk
(38.000 SIT) ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na TRR
01100-1000339014 (sklic na št. 11
42153-7110006-10700404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. 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 16. 12.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 12. 2004

St 24/2004
Os-35732/04
To sodišče je s sklepom opr. št. St 24/2004
z dne 1. 12. 2004, stečajni postopek nad
dolžnikom Janko & Metka trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Šentlenart 36, Mislinja, na podlagi prvega odstavka 99. člena
ZPPSL, začelo in ga takoj zaključilo.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 1. 12. 2004

St 41/2004
Os-35973/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 41/2004 z dne 10. 12. 2004 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnico Posredništvo Greta Mulej s.p., Posavec 38, Podnart, matična številka: 5751962, šifra dejavnosti: 51.160, davčna številka: 64679284 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 10. 12. 2004

odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Forbici Vladimir
s.p. – Mizarstvo Forbici, Strnišče 6 – v
stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 12. 2004
St 20/2004
Os-35728/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2004 z dne 14. 12. 2004 v smislu
prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSLA) zaključilo stečajni postopek nad kasneje
najdenim premoženjem iz sodnega registra
izbrisanega dolžnika Veritas Vinska akademija d.d., Grajska ulica 2, Ptuj.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 12. 2004
St 39/2004
Os-35729/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 39/2004 z dne 14. 12. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Grand kovinoplastika, Črnomelj d.o.o., Majer 14,
Črnomelj, matična številka 5408873, šifra
dejavnosti 25.240.
Za stečajnega upravitelja je določen
Martin Drgan, dipl. ek., Cesta brigad 5, Novo
mesto.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka.
Prijavo je treba vložiti v skladu z določili
137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v dveh izvodih z dokazili in
kolkovano s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. 4. 2005 ob 9. uri v sobi 108 tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 12. 2004.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 12. 2004
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St 202/2002
Os-35974/04
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Zadruga S z.b.o., Ljubljana – v
stečaju razpisuje nadomestne volitve za
enega člana upniškega odbora, ki bo dne
11. 1. 2005 ob 12. uri v prostorih tukajšnjega
sodišča, Slovenska 41, v 9. nadstropju,
sejna soba.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 2004
St 28/2004
Os-35986/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 28/2004 sklep z dne 13. 12.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Brinovec, Avto šola in prevozi d.o.o., Ul.
talcev 3, Žalec – v stečaju (matična številka: 5423163, ID št. za DDV: SI35836431),
se zaključi v skladu z dol. čl. 169/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Brinovec, Avto
šola in prevozi d.o.o., Ul. talcev 3, Žalec – v
stečaju (matična številka: 5423163, ID št. za
DDV: SI35836431), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2004
St 9/2003
Os-35987/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 9/2003 sklep z dne 13. 12. 2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Gradbeništvo in nepremičnine, Trgovina
Mirsad Kapetan s.p., Stanetova ulica 16a,
Celje – v stečaju (matična številka:
5808921, ID št. za DDV: SI11000058), se
zaključi v skladu z dol. čl. 169/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Gradbeništvo in
nepremičnine, Trgovina Mirsad Kapetan
s.p., Stanetova ulica 16a, Celje – v stečaju
(matična številka: 5808921, ID št. za DDV:
SI11000058), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 12. 2004
St 152/2004
Os-35988/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 152/2004 sklep z dne 15. 12.
2004:
I. To sodišče je dne 1. 12. 2004 ob 15.03
neposredno prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Mini bar
Šuby, Boštjan Šuberber s.p., Slomškova
ulica 10, Loče, z dne 1. 12. 2004 in je dne
15. 12. 2004 ob 10. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Mini bar Šuby,
Boštjan Šuberber s.p., Slomškova ulica 10,
Loče (matična številka: 1280830, ID št. za
DDV: SI71276335).
Odslej se ﬁrma glasi: Mini bar Šuby,
Boštjan Šuberber s.p., Slomškova ulica 10,
Loče (matična številka: 1280830, ID št. za
DDV: SI71276335) – 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.
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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
42153-7110006-15200404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. marca 2005 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 15. 12.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 12. 2004
St 20/2004
Os-36003/04
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
20/2004 z dne 16. 12. 2004 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Anatina, storitve
in trgovina d.o.o., Kapucinski trg 8,
Škofja Loka, matična številka: 5510945,
davčna številka: 20773609.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Boris Dolamič, Grobeljska pot 11, LjubljanaŠentvid.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne
25. 3. 2005 ob 10. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 16. 12. 2004.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 12. 2004
St 64/2004
Os-36004/04
1. Z dnem 16. 12. 2004 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Berisha
Nysret s.p., Visoke in nizke gradnje,
Lendavska 6, Murska Sobota, davčna
številka 31582010.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh pismenih izvodih
in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega oklica o
začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o pla-

čani taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne
osebe na račun sodnih taks št.
01100-1000339014, ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št.
01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100644.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 28. 2. 2005 ob 12.30 v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 16. 12. 2004 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana
odločba o začetku stečajnega postopka,
istočasno pa se pošlje v objavo Uradnemu
listu Republike Slovenije. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika
razpolagati s premoženjem stečajnega
dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 12. 2004
St 30/2004
Os-36005/04
To sodišče je na seji senata dne 15. 12.
2004 pod opr. št. St 30/2004 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Vrtnarstvo in cvetličarna Gardenija, Renata
Turk, s.p., Sela pri Dolenjskih Toplicah
12, Dolenjske Toplice, matična številka
1604384, šifra dejavnosti 01.120, se začne
in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Vrtnarstvo in cvetličarna Gardenija, Renata
Turk, s.p., Sela pri Dolenjskih Toplicah 12,
Dolenjske Toplice izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 12. 2004
St 32/2004
Os-36006/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 32/2004, z dne 16. 12. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Finkkk Firšt
Nataša s.p., Kleparstvo, krovstvo, ključavničarstvo, Runeč 14.
Odslej ﬁrma glasi: FINKKK Firšt Nataša
s.p., Kleparstvo, krovstvo, ključavničarstvo,
Runeč 14 - v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič univ. dipl. ek., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 1. 3.
2005, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 12. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 12. 2004
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St 33/2004
Os-36007/04
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 33/2004, z dne 16. 12. 2004 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Kolo servis
in prodaja koles in športnih potrebščin
d.o.o., Zechnerjeva 22, Ptuj.
Odslej ﬁrma glasi: Kolo servis in prodaja
koles in športnih potrebščin d.o.o., Zechnerjeva 22, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske
Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave oklica o začetku stečajnega
postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 1. 3.
2005, ob 9.15, v sobi št. 26/II tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
16. 12. 2004.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 16. 12. 2004
St 121/2004
Os-36021/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 121/2004 sklep z dne 14. 12.
2004:
1. To sodišče je dne 26. 10. 2004 ob
15.08 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Pripravljalna dela na gradbiščih Berisha
Samidin, s.p., Trg mladosti 6, Velenje, z
dne 26. 10. 2004 in dne 14. 12. 2004 ob 11.
uri odločilo, da se stečajni postopek nad
dolžnikom: Pripravljalna dela na gradbiščih
Berisha Samidin, s.p., Trg mladosti 6, Velenje (matična št.: 1371533, ID št. za DDV:
SI67487572), 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 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: Pripravljalna dela
na gradbiščih Berisha Samidin, s.p., Trg
mladosti 6, Velenje (matična št.: 1371533,
ID št. za DDV: SI67487572), iz pristojnega
registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 12. 2004
St 120/2004
Os-36022/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 120/2004 sklep z dne 14. 12.
2004:
1. To sodišče je dne 26. 10. 2004 ob
15.08 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Fujs Anton s.p. – TERSA – FA, Stari trg
28, Slovenske Konjice, z dne 26. 10. 2004
in dne 14. 12. 2004 ob 10. uri odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom: Fujs Anton
s.p. – TERSA – FA, Stari trg 28, Slovenske
Konjice (matična št.: 5625100, ID št. za
DDV: SI49935283), 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 tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki
pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
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4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Fujs Anton s.p.
– TERSA – FA, Stari trg 28, Slovenske
Konjice (matična št.: 5625100, ID št. za
DDV: SI49935283), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 12. 2004
St 124/2004
Os-36023/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 124/2004 sklep z dne 15. 12.
2004:
1. To sodišče je dne 28. 10. 2004 ob
14.20 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Požek Darko s.p., »Agencija HOPHOP«,
Škofja vas 40, Škofja vas, z dne 28. 10.
2004 in dne 14. 12. 2004 ob 9. uri odločilo,
da se stečajni postopek nad dolžnikom:
Požek Darko s.p., »Agencija HOPHOP«,
Škofja vas 40, Škofja vas (matična št.:
5268916, ID št. za DDV: SI26641593),
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 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: Požek Darko
s.p., »Agencija HOPHOP«, Škofja vas 40,
Škofja vas (matična št.: 5268916, ID št. za
DDV: SI26641593), iz pristojnega registra
samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 12. 2004
St 122/2004
Os-36024/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 122/2004 sklep z dne 16. 12.
2004:
I. To sodišče je dne 27. 10. 2004 ob 9.25
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Turistična agencija Bitenc Sonja s.p., Šentjanž 32, Rečica ob Savinji, z dne 25. 10.
2004 in je dne 16. 12. 2004 ob 13. uri začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Turistična
agencija Bitenc Sonja s.p., Šentjanž 32,
Rečica ob Savinji (matična številka:
5868981, ID št. za DDV: SI87086298).
Odslej se ﬁrma glasi: Turistična agencija
Bitenc Sonja s.p., Šentjanž 32, Rečica ob
Savinji (matična številka: 5868981, ID št. za
DDV: SI87086298) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p. Arja vas 1, Prebold, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova
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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
TRR 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42153-7110006-1200404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
16. 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 16. 12.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 12. 2004
St 24/2004
Os-36192/04
To sodišče je s sklepom št. St 24/2004 z
dne 16. 12. 2004 na podlagi prvega odstavka
99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Zidarske
storitve, Brahim Bajraj s.p., Cesta na
grad 16, Sevnica, matična številka:
1101552, šifra dejavnosti F 45.21.
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 16. 12. 2004
St 57/2004
Os-36193/04
To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 57/2004 z dne 16. 12. 2004 v stečajni
zadevi stečajnega dolžnika Interkontrakt
Špedicija, družba za trgovino in storitve
d.o.o., Heroja Bračiča 14, Maribor, v stečaju, razrešilo stečajnega upravitelja Ignaca
Mariniča iz Maribora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 12. 2004
St 188/2003
Os-36194/04
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 188/2003 z dne 16. 12. 2004 v stečajni
zadevi stečajnega dolžnika Akro-Vombergar Janez s.p., Loška 13, Maribor, v stečaju, razrešilo stečajnega upravitelja Dušan
Marina iz Maribora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 12. 2004
St 27/2004
Os-36195/04
To sodišče je izdalo sklep opr. št.
St 27/2004 z dne 17. 12. 2004, da se začne
stečajni postopek nas dolžnikom Pletilstvo
Nitka izdelava in prodaja pletenin in tekstila d.o.o., Cesta 25. junija 22, Nova
Gorica, matična številka 5602343, davčna
številka 30590655, šifra dejavnosti 17.720.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, pošta
Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijava mora biti pisna in vsebovati ﬁrmo oziroma ime in sedež oziroma
stalno prebivališče ali bivališče upnika, pravno podlago in znesek terjatve, številko žiro
ali drugega računa upnika, če ga ima. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 2% od
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vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100 točk
(kar znaša 1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (kar znaša 38.000 SIT). Sodna
taksa do zneska 10.000 SIT se plača v sodnih kolekih, nad tem zneskom pa z nakazilom na TRR št. 01100-1000-339014, sklic
na št. 11 42218-7110006-00002704. Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo
prijavi terjatev.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 9. 3.
2005 ob 8.30, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 17. 12. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 12. 2004
St 23/2004
Os-36196/04
To sodišče je izdalo sklep opr. št.
St 23/2004 z dne 17. 12. 2004, da se začne
stečajni postopek nad dolžnikom Tora Trade
Proizvodnja, montaža, trgovina d.o.o.,
Hum 61 b, Kojsko, matična številka
1277260, davčna številka 32636784, šifra
dejavnosti 50.301.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, pošta
Šempeter.
Upniki naj z vlogo in dokazili vse v dveh
izvodih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijava mora biti pisna in vsebovati ﬁrmo oziroma ime in sedež oziroma
stalno prebivališče ali bivališče upnika, pravno podlago in znesek terjatve, številko žiro
ali drugega računa upnika, če ga ima. Taksa
za prijavo terjatev se plača v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj v vrednosti 100 točk
(kar znaša 1.900 SIT), in največ do vrednosti 2000 točk (kar znaša 38.000 SIT). Sodna
taksa do zneska 10.000 SIT se plača v sodnih kolekih, nad tem zneskom pa z nakazilom na TRR št. 01100-1000-339014, sklic
na št. 11 42218-710006-00002304. Dokazilo o plačani sodni taksi mora biti priloženo
prijavi terjatev.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 9. 3.
2005 ob 8.45, v sobi 108/I tega sodišča.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 17. 12. 2004.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 12. 2004
St 23/2004
Os-36442/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 23/2004 sklep z dne 17. 12.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
WYATT izdelava notranje opreme d.o.o.
Nazarje, Lesarska 10, Nazarje – v stečaju
(matična številka: 5765803, ID št. za DDV:
SI24874701), se zaključi v skladu z dol. čl.
169/I ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: WYATT izdelava
notranje opreme d.o.o. Nazarje, Lesarska
10, Nazarje – v stečaju, (matična številka:
5765803, ID št. za DDV: SI24874701), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 12. 2004
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St 93/2004
Os-36443/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 93/2004 sklep z dne 20. 12.
2004:
I. To sodišče je dne 6. 9. 2004 ob 14.30
neposredno prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Edo Promet d.o.o., Trgovsko podjetje, Cinkarniška 12, Celje, ki ga zastopa pooblaščenka
Alenka Pečnik, odvetnica iz Celja z dne
30. 8. 2004 in je dne 20. 12. 2004 ob 10. uri
začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Edo Promet d.o.o., Trgovsko podjetje, Cinkarniška 12, Celje (matična številka:
5725747, ID št. za DDV: SI81121881).
Odslej se ﬁrma glasi: Edo Promet d.o.o.,
Trgovsko podjetje, Cinkarniška 12, Celje
(matična številka: 5725747, ID št. za DDV:
SI81121881) – 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 TRRračuna 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 42153-7110006-93000404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
25. 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 20. 12.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 12. 2004
St 73/2003
Os-36444/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 73/2003 sklep z dne 20. 12.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Lera Trade, Družba za gojenje in prodajo
rib in drugih morskih plodov d.d., Ulica
talcev 3, Žalec – v stečaju (matična številka: 5716128, ID št. za DDV: SI74243608),
se zaključi v skladu z dol. čl. 99/II ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.

4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Lera Trade,
Družba za gojenje in prodajo rib in drugih
morskih plodov d.d., Ulica talcev 3, Žalec – v
stečaju (matična številka: 5716128, ID št. za
DDV: SI74243608), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 12. 2004
St 30/2002
Os-36445/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 30/2002 sklep z dne 17. 12.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Ceflex, Podjetje za proizvodnjo, trgovino na
debelo in drobno, uvoz – izvoz in kooperacijo d.o.o., Krekov trg 3, Celje – v stečaju (matična številka: 5514282, ID št. za
DDV: SI18026427), se zaključi v skladu z
dol. čl. 169/I ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Ceﬂex, Podjetje
za proizvodnjo, trgovino na debelo in drobno,
uvoz – izvoz in kooperacijo d.o.o., Krekov
trg 3, Celje – v stečaju (matična številka:
5514282, ID št. za DDV: SI18026427), iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 12. 2004
St 54/2004
Os-36446/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 54/2004 sklep z dne 17. 12.
2004:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
TOP Impex, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Črtomirova ulica 7/a, Celje – v
stečaju (matična številka: 1732919, ID št.
za DDV: SI66427851), se zaključi v skladu
z dol. čl. 169/I ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika TOP Impex, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Črtomirova ulica 7/a, Celje – v stečaju (matična
številka: 1732919, ID št. za DDV: SI66427851), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 12. 2004
St 123/2004
Os-36447/04
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 123/2004 sklep z dne 20. 12.
2004:
I. To sodišče je dne 27. 10. 2004 ob 9.25
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Mesarija
Bogner, Krivec Špela s.p., Prihova 36,
Nazarje, z dne 25. 10. 2004 in je dne 20. 12.
2004 ob 9. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Mesarija Bogner, Krivec Špela
s.p., Prihova 36, Nazarje (matična številka:
5135588, ID št. za DDV: SI16556119).
Odslej se ﬁrma glasi: Mesarija Bogner,
Krivec Špela s.p., Prihova 36, Nazarje
(matična številka: 5135588, ID št. za DDV:
SI16556119) – 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.
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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 TRR
01100-1000339014 (sklic na št. 11
42153-7110006-12300404).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
25. 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 20. 12.
2004.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 12. 2004

Izvršbe
In 2004/00015
Os-33126/04
Okrajno sodišče v Litiji je v izršilni zadevi
upnika Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije, Javni sklad, Poljanska cesta 31,
Ljubljana, opr. št. In 2004/00015, zaradi
izterjave 7,376.269 SIT s pp, na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi opr. št. In
2004/00015 z dne 23. 6. 2004, po izvršitelju
Boštjanu Jelenčiču, dne 22. 10. 2004 zarubilo nepremičnino, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer stanovanje v podstrešnem
delu stanovanjske hiše Cesta komandanta
Staneta 14, v Litiji, v skupni izmeri 35,12 m2,
solast dolžnikov Rovšek Kisovec Maje in
Kisovec Nenada, vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 22. 11. 2004

Št.

bil dne 25. 4. 2003 opravljen v korist upnika
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
Javnega sklada, Poljanska cesta 31, Ljubljana, rubež stanovanja št. 19, na naslovu
Novosadska 18, Ljubljana, v izmeri 62,21 m2,
v III. nadstropju, last dolžnika Prah Janeza,
Novosadska 18, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2004
In 2004/00367
Os-33123/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 24. 3. 2004, je bil dne 14. 10. 2004
opravljen v korist upnice Metalka stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana,
rubež dvosobnega stanovanja, v izmeri
47,34 m2, št. 4, Viška c. 49c, Ljubljana, last
dolžnika Tomšiča Vilija, Viška 49c, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2004
I 2004/00055
Os-33127/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 15. 9. 2004, opr. št. In 2004/00055, je
bil dne 17. 11. 2004 opravljen rubež dvosobnega svanovanja št. 24, v zgradbi na
parc. št. 370/5, vl. št. 1031, k.o. Sevnica, v
izmeri 45,27 m2.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 23. 11. 2004
In 33/04
Os-33358/04
Na podlagi sklepa opr. št. In 33/04 z dne
17. 3. 2004, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 26, v
izmeri 57,30 m2, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Rudarska c. 2a,
Trbovlje, v lasti dolžnika Gorazda Kulčarja,
zarubljeno v korist upnika RS, Ministrstvo
za ﬁnance, DURS Hrastnik, zaradi izterjave
1,396.172,50 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 25. 11. 2004

Objave zemljiškoknjižnih
zadev

In 2002/01663
Os-33120/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 19. 9. 2003, opr. št. In 2002/01663, je
bil dne 23. 12. 2003 opravljen v korist upnice
Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, rubež
enosobnega stanovanja s kletnim prostorom
št. 6, v izmeri 49,78 m2, v pritličju na naslovu
Brodarjev trg 15, Ljubljana, last dolžnika
Polh Davida in Polh Zdenke, Brodarjev trg
15, Ljubljana. Opravljen rubež velja tudi za
vse pristopne zadeve pod opr. št. In
2003/00069, In 2003/00134 in In
2003/00944.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2004

Dn 615/04
Os-34480/04
Okrajno sodišče v Sežani na predlog Aleksandra Schrotta, Ljubljana, Einspilerjeva 5,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupne pogodbe,
sklenjene dne 16. 2. 1997, za nakup nepremičnin, in sicer parc. št. 384, 385/2, 910, 913,
1508, 1549, 1551, 1926/1, 798/1, 798/2, 800,
809, vpisane v vl. št. 328, k.o. Kobjeglava.
Pogodba je bila sklenjena med Bandelj Milanom pok. Antona, Divača št. 36 in Zaletel
Slavko, roj. Bandelj, kot prodajalcema ter
Schrott Aleksandrom kot kupcem.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe, sklenjene dne 16. 2.
1977, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 7. 12. 2004

In 2004/00785
Os-33121/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 7. 2004, opr. št. In 2004/00785, je

Dn 2574/98
Os-33898/04
Okrajno sodišče na Ptuju je z dnem
8. 11. 2004 začelo postopek vzpostavitve
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zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 29. 2. 1992, med Bombek Brankom, roj.
1958, Arbeiterjeva 4, Ptuj, kot prodajalcem
in Vivod Marjanom, roj. 1928, Sp. Polskava
177, Pragersko, kot kupcem, o prodaji
nepremičnin, parc. št. 594/1, pri vložku
1818/podvložku 1-30, k.o. Ptuj, garsonjera v
drugem nadstropju stanovanjske stavbe
Volkmerjeva 9, v Ptuju, št. 15.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba etažne lastnine v korist Meglič
Silve, Volkmerjeva 9, Ptuj, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v roku dveh mesecev od objave tega
oklica, z ugovorom vloženim pri Okrajnem
sodišču na Ptuju, izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka, v skladu z
237. členom Zakona o zemljiški knjigi.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 29. 11. 2004
Dn 4850/2004
Os-30281/04
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob s sklepom z
dne 29. 9. 2004, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Jožeta Povaleja, Cesta
XIV. divizije 5, Štore, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 117 z dne 8. 11. 1991, sklenjene
med Železarno Štore kot prodajalcem in
Povalej Jožetom, Cesta XIV. divizije 5,
Štore, kot kupcem. Pogodba se nanaša na
prodajo stanovanja v I. nadstropju v površini 91,57 m2 na naslovu Ulica XIV. divizije
5, Štore. Pogodba je po izjavi predlagatelja
postopka Jožeta Povaleja izgubljena. S
kasneje sklenjenimi aneksi so pogodbene
stranke ugotovile, da je bila predmet
pogodbe, katere obnova je predlagana,
parc. št. 1132/6, k.o. Teharje.
Vknjižba lastninske pravice na parc. št.
1132/6, k.o. Teharje, se zahteva v korist
Povalej Jožeta, Cesta XIV. divizije 5, Štore,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 10. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 2003/00443
Os-33138/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, proti dolžniku Seferi Ilmi, Celovška 264, Ljubljana, zaradi izterjave
171.960,30 SIT sklenilo:
dolžniku Seferi Ilmi, Celovška 264, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
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Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2004
I 2001/13871
Os-33140/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Izairi
Mustafu, Vodovodna c. 1, Ljubljana, zaradi
izterjave 156.786 SIT sklenilo:
dolžniku Izairi Mustafu, Vodovodna c. 1,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55/c, 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 22. 11. 2004
I 2001/08680
Os-33141/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Izairi
Mustafu, Vodovodna c. 1, Ljubljana, zaradi
izterjave 78.485 SIT sklenilo:
dolžniku Izairi Mustafu, Vodovodna c. 1,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Alenko Kenda Oražem, Slovenska c.
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 22. 11. 2004
I 2000/14299
Os-33142/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžnici Zupančič
Ani, Glinškova ploščad 4, Ljubljana, zaradi
izterjave 106.811 SIT, sklenilo:
dolžnici Zupančič Ani, Glinškova ploščad
4, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
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pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2004
I 2003/00458
Os-33143/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Vinšek
Miru, Vrhovčeva 1, Ljubljana, zaradi izterjave 92.979 SIT sklenilo:
dolžniku Vinšek Miru, Vrhovčeva 1, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2004
I 2002/15570
Os-33144/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Kesedžić
Djemalu, Dobrunjska 50, Ljubljana, zaradi
izterjave 73.906 SIT sklenilo:
dolžniku Kesedžić Djemalu, Dobrunjska
50, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2004
I 2003/00465
Os-33146/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžnici Božič
Tereziji, Polje cesta XXX/10, Ljubljana Polje, zaradi izterjave 101.791 SIT sklenilo:
dolžnici Božič Tereziji, Polje cesta
XXX/10, Ljubljana - Polje, 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 Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2004

I 2003/00882
Os-33147/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Koritnik
Brunu, Gregorčičeva 15, Ljubljana, zaradi
izterjave 147.337 SIT sklenilo:
dolžniku Koritnik Brunu, Gregorčičeva
15, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2004
I 2000/08369
Os-33149/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Zekič
Radovanu, Linhartova 92, Ljubljana, zaradi
izterjave 57.003 SIT sklenilo:
dolžniku Zekič Radovanu, Linhartova 92,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2004
I 1999/20296
Os-33150/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Maistrov trg 7, Kranj, proti dolžniku Petančič
Dejanu, Preglov trg 13, Ljubljana, zaradi
izterjave 127.623 SIT sklenilo:
dolžniku Petančič Dejanu, Preglov trg
13, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2004
I 2003/16069
Os-33151/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Pičman
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Tomažu, Križišnikova ul. 8, Ljubljana, zaradi
izterjave 98.828 SIT sklenilo:
dolžniku Pičman Tomažu, Križišnikova
ul. 8, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2004
I 1999/20297
Os-33152/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska c.
134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko
Lipovec, Maistrov trg 7, Kranj, proti dolžniku
Čandič Mensuru, Švabičeva ul. 7, Ljubljana,
zaradi izterjave 600.431,50 SIT sklenilo:
dolžniku Čandič Mensuru, Švabičeva ul.
7, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2004
In 37/2002
Os-34468/04
Okrajno sodišče v Tolminu je v izvršilni
zadevi upnice Občine Kobarid, Trg svobode
2, Kobarid, ki jo zastopa odvetnica Mirjam
Kragelj Likar iz Nove Gorice, zoper dolžnika
Milana Pavloviča, nazadnje stanujočega Via
Tomoris 13, Torreno, Udine, Italija, sedaj
neznanega bivališča, zaradi izpraznitve in
izročitve nepremičnin ter izterjave izvršilnih
stroškov, na podlagi določb prvega odstavka
in četrte točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
dolžniku Milanu Pavloviču postavilo za
začasno zastopnico, odvetnico Hildo Pipan
iz Nove Gorice, ki bo zastopala dolžnika v
tem izvršilnem postopku vse do takrat,
dokler dolžnik sam ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 29. 11. 2004

Oklici dedičem
II D 417/2000
Os-35350/04
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zapuščinski zadevi po pok. Kožar Janezu, roj. 13. 9.
1831, umrlem 29. 10. 1915, nazadnje stanujočem Zalog št. 5, Škoﬂjica, ugotovilo, da je
umrl brez oporoke in zato po njem nastopi
dedovanje na podlagi zakona. Kot zakoniti
dediči po njem pridejo v poštev poleg hčerke

Št.

Ane Tome še otroci Jožef, Marija in Janez,
za katere pa sodišče nima nobenih podatkov od leta 1915.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva vse morebitne
dediče, da v roku 1 leta od objave tega
oklica priglasijo svoje terjatve do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2004

Oklici pogrešanih
N 11/2003
Os-33914/04
Okrajno sodišče v Ajdovščini vodi na
predlog Pavla Koradina iz Ankarana, Hrvatini 132, ki ga zastopa odvetnik Franc Mesar
iz Kopra, Marušičeva 5, postopek za razglasitev pogrešanega Alojza Ivana Koradina, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Peter Koradin iz Vipave, Cankarjeva ul.
5, za mrtvega.
O pogrešancu Alojzu Ivanu Koradinu je
znano le to, da se je rodil 7. 1. 1904 v Selu
očetu Alojzu in materi Mehtildi, ter da je imel
stalno prebivališče na naslovu Selo 25,
Črniče, dejansko pa je prebival v Trstu (Italija). Od leta 1970, ko je bil pogrešani Alojz
Ivan Koradin nazadnje na obisku pri predlagatelju, ni več o njem nobenega glasu.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Alojza Ivana
Koradina, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po objavi tega oklica,
sicer bo sodišče po poteku tega roka pogrešanega Alojza Ivana Koradina razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 23. 11. 2004
N 18/2004
Os-33915/04
Helena Zadražnik, roj. Zadražnik, roj.
17. 5. 1876, nazadnje stanujoča Vinji vrh 2,
Primskovo, je pogrešana od leta 1901, ko je
odšla v Avstralijo.
Pogrešano pozivamo naj se oglasi, vse
druge, ki kaj vedo o njenem življenju, naj to
sporočijo predlagateljici Tanji Zadražnik,
Trdinova 12, Šmarje Sap, ali podpisanem
sodišču v roku 3 mesecev od objave razglasa, ker bo sicer sodišče pogrešano proglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 1. 12. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1624/2004
Rg-31920/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
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družba ATIS, marketinška agencija,
d.o.o. Koper, Zore Perello Godina 3, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/6310/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
15. 11. 2004.
Družbeniki Primorske novice d.o.o.
Koper, Ulica Osvobodilne fronte 12, Verdnik Barbara, Zgornje Škoﬁje 70, Škoﬁje,
Zemljak Marina, Riharjeva ulica 2, Ljubljana in Gentilini Komel Pavel, Ulica Andreja
Gabrščka 54, Šempeter pri Novi Gorici,
izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da so urejena vsa razmerja z
delavci ter da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje družbe, ki bo ostalo po
pokritju vseh stroškov, povezanih s prenehanjem ter izbrisom družbe iz sodnega
registra, se razdeli med obstoječe in registrirane družbenike, tako da gre vsakemu
sorazmerni delež glede na njegov vložek v
osnovnem kapitalu.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od
objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 11. 2004
Srg 1455/2004
Rg-34290/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba KLAS – inženiring, trgovina in
storitve d.o.o. Postojna, Franca Smrduja
6, 6230 Postojna, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/1559/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 18. 10. 2004.
Družbenica Irena Tiselj Kaluža iz
Postojne, Kraška ulica 5, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe, da
družba ni imela zaposlenih delavcev 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.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 12. 2004
Srg 1528/2004
Rg-34293/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Teo Sirotić, družba za trgovino, gostinstvo in storitve k.d., Izola,
Smrekarjeva 39, 6310 Izola, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/5258/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 11. 2004.
Družbenika Lino Sirotić iz Izole, Šared
31 in Nastja Čendak (prej Bakija) iz Izole,
Ribiška ulica 6, izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
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Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od
objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o
izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 12. 2004
Srg 2071/2004
Rg-34481/04
Družba IP-VEZ, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o., s sedežem Kajuhova cesta 1, Bled, vpisana na reg. vl. št.
1/06891/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame
Tovarna čipk, vezenin in konfekcije Bled,
d.o.o. – v likvidaciji, s sedežem Kajuhova
cesta 1, Bled.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 12. 2004
Srg 07297/2004
Rg-27679/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Quality,
nepremičnine, uvoz in izvoz, d.o.o., Cesta
II/39, Ljubljana, ki jo zastopa notar Miro
Košak iz Ljubljane, Trg republike 3, objavlja
sklep:
družba Quality, nepremičnine, uvoz in
izvoz, d.o.o., Cesta II/39, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/34668/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanovitelja z dne
22. 6. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Shelley Clive Robert,
Cesta II/39, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2004
Srg 08959/2004
Rg-28943/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Anžič &
Co., poslovne storitve, d.n.o., Ljubljana,
Veršičeva 15, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Anžič & Co., poslovne storitve, d.n.o., Ljubljana, Veršičeva 15, reg.
št. vl. 1/05598/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 15. 9.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Anžič Andrej Alojzij,
Trnovski pristan 12, Ljubljana in KocjanAnžič Marta, Velike Lipljene 35, Turjak, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2004
Srg 10309/2004
Rg-32155/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Skar
Križnar in člani d.n.o. Trgovina, servis,
zastopstva in storitve Ljubljana, Vrhovčeva
10, objavlja sklep:
Skar Križnar in člani d.n.o. Trgovina
in servis, zastopstva in storitve Ljubljana, Vrhovčeva 10, reg. št. vl. 1/23380/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabniki so Kosi Simona, Ljubljana,
Rožičeva ulica 2, Križnar Aleš, Domžale,
Zupančičeva ulica 7 in Križnar Mihael, Preserje, Podpeč 1A, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike po enakih delih.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2004
Srg 10868/2004
Rg-34318/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Kalan
Media, družba za oglaševanje in audiovideo produkcijo, d.n.o., Ljubljana, Prešernova 5, objavlja sklep:
Kalan Media, družba za oglaševanje
in audio-video produkcijo, d.n.o., Ljubljana, Prešernova 5, reg. št. vl. 1/34790/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabniki so Aleksander Kalan, Krivec
4, Ljubljana, Sergej Pečovnik, Opekarska
39, Ljubljana in Tomo Berdajs, Tržaška
121, Ljubljana, 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 3. 12. 2004

Srg 11186/2004
Rg-34321/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Litrade,
podjetje za poslovne storitve in ﬁnančni
inženiring, d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, V
Loki 18, ki jo zastopa odvetnik Gregor
Hieng objavlja sklep:
Litrade, podjetje za poslovne storitve
in ﬁnančni inženiring, d.o.o., Brezovica
pri Ljubljani, V Loki 18, reg. št. vl.
1/21173/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 18. 10.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnica je Jurjevčič Lidija, V Loki
18, Brezovica pri Ljubljani, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2004
Srg 11297/2004
Rg-34906/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe
PAN'KAM, trgovina, proizvodnja in storitve
d.o.o., Bistriška cesta 10B, Kamnik, objavlja sklep:
družba PAN'KAM, trgovina, proizvodnja in storitve d.o.o., Bistriška cesta
10B, Kamnik, reg. št. vl. 1/06146/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Prezelj Branimir in Prezelj Parida, oba Ulica Andreja Smolnikarja
9, 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 6. 12. 2004
Srg 09916/2004
Rg-34912/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe DOMIN,
inženiring d.o.o., Stožice 29D, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba DOM-IN inženiring d.o.o., Stožice 29D, Ljubljana, reg. št. vl. 1/14677/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 31. 8. 2004.
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Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Mlakar Slavko, Stožice 29D,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2004
Srg 2419/2004
Rg-33092/04
Družba E.PEVEC, trgovina, logistika,
turizem d.o.o., Rožnodolska 60, PekreLimbuš, reg. št. vl. 1/3226/00, katere družbenika sta Pevec Erik, Rožnodolska 60,
2341 Pekre-Limbuš in Golež Janez, Rožnodolska 60, 2341 Pekre-Limbuš, po sklepu
družbenikov družbe z dne 18. 10. 2004
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Pevec
Erik in Golež Janez.
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 24. 11. 2004
Srg 2751/2004
Rg-33725/04
Družba Mauros, proizvodnja, trgovina
in storitve d.o.o., Ulica talcev 24, Maribor, reg. št. vl. 1/9545/00, katere družbenici sta Napast Ornik Nataša, Franče 9/d,
2313 Fram in Namestnik Irena, Zgornja
Selnica 7, 2352 Selnica ob Dravi, po sklepu
družbenic družbe z dne 25. 11. 2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Napast
Ornik Nataša in Namestnik Irena.
Zoper sklep lahko družbenici, 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 29. 11. 2004
Srg 2773/2004
Rg-33737/04
Družba Knjiga, trgovina in storitve
d.o.o., Trčova 100, Maribor, reg. št. vl.
1/8798/00, katere družbenik je Gorše Igor,
Apostolova ulica 3, Pekre, 2341 Limbuš, po
sklepu družbenika družbe z dne 26. 11.
2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Gorše Igor.
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 1. 12. 2004
Srg 2713/2004
Rg-33742/04
Družba Topbiro, družba za trgovino in
storitve d.o.o., Vrbanska cesta 12/b,
Maribor, reg. št. vl. 1/6351/00, katere druž-
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benik je Klemenc Alojzij, Gregorčičeva ulica
23, 2000 Maribor, po sklepu družbenika
družbe z dne 23. 11. 2004 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Klemenc
Alojzij.
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 30. 11. 2004
Srg 518/2004
Rg-33729/04
Družba Delpro, podjetje za storitve,
proizvodnjo in trgovino d.o.o., Žerjav 26,
Črna na Koroškem, katere družbenika sta
Gomilšek Božidar in Vesnicer Dušan, po
sklepu skupščine z dne 12. 11. 2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Gomilšek
Božidar iz Mežice, Lenartova 28 in Vesnicer
Dušan iz Črne na Koroškem, Žerjav 26.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
v Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 11. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
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Javšnik Daniel s.p., Partizanska cesta 49,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št. 0647701/2002, izdan dne 5. 7. 2002.
gnp-174506
Jurgec Bricman Katja, Kotlje 163, Kotlje,
priglasitveni list, opravilna št. 45-0926/99,
izdan dne 1. 3. 2002 in 1. 12. 1999.
gne-174517
Novak Roman, Podgora 36, Straža,
priglasitveni list, opravilna št. 038-0560/94,
izdan dne 24. 6. 1994. gnl-175010
Ojsteršek Peter, Strmca 11/a, Laško,
priglasitveni list, opravilna št. 20-0487/96,
izdan dne 15. 4. 1996. gne-174646
Petrovič Edmond s.p., Pittonijeva 5, Izola
– Isola, priglasitveni list, opravilna št. 13-1166/
98, izdan dne 26. 2. 2003. gns-174503
Pušnik Herbert, Gortina 149, Muta,
priglasitveni list, opravilna št. 43-356/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gni-174717
Radolič Andreja s.p., Brunšvik 26, Rače,
priglasitveni list, opravilna št. 064-7441/2002,
izdan dne 21. 1. 2002. gno-174607
S.O.S. BAR BORIS PAVLOVIĆ, s.p,
Slovenska cesta 55, Ljubljana, priglasitveni
list, opravilna št. 25-0358/94, izdan dne 27. 1.
2001, 17. 7. 2002, 25. 5. 1994. gnb-175020
Ujčič Janez, Malečnik 149/d, 2229
Malečnik, priglasitveni list, opravilna št.
0646644/2002, izdan dne 1. 9. 2000.
gnv-174950
Vanič Miroljub, Malija 102, Izola – Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 13-0437/94,
izdan dne 1. 6. 1994 in 26. 9. 1994.
gnf-174716
Žnidarič Stanislav s.p., Precetinci 44, Mala
Nedelja, priglasitveni list, opravilna št. 290039/94, izdan dne 15. 1. 1999 in 2. 1. 1994.
gnz-174771

Štampiljke

Potne listine

Novak Marica s.p., Zg. Jevnica 21,
Kresnice, štampiljko pravokotne oblike, z
vsebino Prodaja iger na srečo, Marica Novak
s.p., 1281 Kresnice. gnk-174836

Ciglar Goran, Šinkovica Šaša 71,
Trakoščan, potni list, št. P00629755.
gnx-174698
Čuk Andreja, Cankarjeva ulica 48, Murska
Sobota, potni list, št. P00987268.
gnh-174839
Falatov Uroš, Cesta na Markovec 57,
Koper – Capodistria, potni list, št. P00630917.
gnw-174974
Franca Marija, IX. korpusa 11, Izola –
Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
141526. gnu-174776
Glauser Aleksandra Ambika, Koroška
cesta 16, Kranj, potni list, št. P01085438.
gny-175047
Grmek Biserka, Meznaričeva ulica 15,
Maribor, potni list, št. P00559178.
gnz-174746
Halilović Jasmina, Ragovska 14, Novo
mesto,
potni
list,
št.
P00396819.
gne-174792
Horvat Leo, Bela ulica 6, Murska Sobota,
potni list, št. P01058238. gny-174772
Hribovšek Boštjan, Pod bresti 9, Ljubljana,
potni list, št. P00098992. gnw-174774
Hrvatič Anica, Smetanova 53, Maribor,
potni list, št. P00405133. gnu-174930
Iličić Zoran, Tomažičeva 10, Celje, potni
list, št. P00622393. gnh-175014
Ivić Nina, Kvedrova 26, Ljubljana, potni
list, št. P00571766. gnd-174818
Jarc Irena, Celovška cesta 127, Ljubljana,
potni list, št. P00886354. gnj-174787
Jovandić Božidar, Mestni trg 8, Škofja
Loka, potni list, št. P00093662. gnn-175008

Priglasitveni list
Andrijaševič Robert s.p., Nazorjev trg 1B,
Koper – Capodistria, priglasitveni list,
opravilna št. 17/II/3-1091/94, izdan dne
29. 12. 1994. gnr-174504
APIDA računalniške
storitve
Igor
Moškotevc s.p., Poljanska c. 95, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 26-2473/99,
izdan dne 1. 6. 1999. gnc-175019
Derin Mario s.p., Vojkovo nabrežje 7,
Koper – Capodistria, priglasitveni list,
opravilna št. 17/II/3-1280/94, izdan dne
31. 12. 1994. gnq-174505
Dobravec Bojan, Erbežnikova 21/a,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 282331/96, izdan dne 1. 7. 1996. gno-175057
Guček Marjana s.p., Kidričeva cesta 31C,
Litija, priglasitveni list, opravilna št. 230375/
94, izdan dne 12. 3. 1996, 1. 1. 1995 in 1. 1.
1994. gng-174615
Ham Dušan, Slamnikarska 6, Mengeš,
priglasitveni list, opravilna št. 24-37/93, izdan
dne 5. 5. 2003. gnf-174495
Izlakar Milan, Staretov trg 23, Šmartno pri
Litiji, priglasitveni list, opravilna št. 23-0254/
94, izdan dne 1. 6. 1994. gnv-174975
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Klemen Primož, Na peči 33, Ljubljana,
potni list, št. P00005708. gno-174732
Klopčič Janez, Utik 67, Vodice, potni list,
št. P00030421, izdala UE Ljubljana.
gnv-174875
Koselj Nataša, Ulica bratov Učakar 122,
Ljubljana, potni list, št. P00448179.
gnk-174811
Kovač Milan Zdravko, Opekarska 13/a,
Ljubljana, potni list, št. P00156773.
gnj-175062
Kremžar Milena, Bratovševa ploščad 37,
Ljubljana, potni list, št. P00016619.
gnz-174896
Laslo Janez, Dobrovnik 118, Dobrovnik –
Dobronak, potni list, št. P00052777.
gnd-174693
Lesar Milena, Trubarjeva 81, Ljubljana,
potni list, št. P00180843. gny-175022
Liščinski Aleksander, Jakčeva 25,
Ljubljana, potni list, št. P000048312.
gnd-174768
Lulik Silvan, Goriško cesta 1, Ajdovščina,
potni list, št. P00603805. gnj-174562
Majzelj Tone, Arkova 6, Ljubljana, potni
list, št. P00204222. gne-174617
Malbašić Zorka, Apihova 34, Ljubljana,
potni list, št. P00949190. gno-174907
Nedoh Tomaž, Lokev 207, Lokev, potni
list, št. P00416697. gnr-174754
Oraščanin Sead, Jelovška cesta 9,
Bohinjska Bistrica, potni list, št. P00743874.
gnf-174720
Pinter Gorazd, Škalce 78, Slovenske
Konjice, potni list, št. P00206517.
gnp-174981
Požar Igor, Šolska ulica 6, Brežice, potni
list, št. P00971330. gng-175015
Rudolf Slavko, Dobravica 54, Ig, potni list,
št. P00483891. gnv-174750
Saksida Kolja, Dunajska 113, Ljubljana,
potni list, št. P00687276. gnj-174962
Salihović Emir, Zabovci 34, Markovci,
potni list, št. P01069918. gnb-174570
Seferović Muhamed, Brodarjev trg 1,
Ljubljana, potni list, št. P00417036.
gnd-174668
Sešek Marko, Spodnje Pirniče 11B,
Medvode, potni list, št. P00776023.
gnv-174833
Sojič Toni, Parecag 6, Sečovlje – Sicciole,
potni list, št. P00906674. gnh-174564
Strojin Jože, Malo Mraševo 5, Podbočje,
potni list, št. P00924281. gnd-174918
Sušnik Miha, Kristanova 2, Ljubljana, potni
list, št. P00715484. gnn-174608
Šegula Andrej, Puterlejeva 28, Ljubljana,
potni list, št. P00058149. gnj-174937
Škorja Zvonimir, Sedraž 27/a, Laško, potni
list, št. P00268435. gnr-174929
Štembergar Jure, Vrbovo 48, Ilirska
Bistrica, potni list, št. P00849705.
gns-174903
Uršič Boštjan, Jezero 101/a, Preserje,
potni list, št. P00032764. gnn-174958
Žerjav Hubert, Kurirčkova ulica 47, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. P00180451.
gnk-174761
Žnidar Zvonka, Terčeva 23, Maribor, potni
list, št. P00115866. gnv-175000

Osebne izkaznice
Alič Andreja, Kvedrova 26, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
P00176792.
gnc-174819

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Anderlič Alojz, Mihovci pri Veliki Nedelji
77, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št.
000510060. gno-174582
Artnak Anica, Tesarska 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001627524.
gnv-174825
Avberšek Tomaž, Leška cesta 17, Mežica,
osebno
izkaznico,
št.
000729221.
gnk-174661
Babnik Dušan, Steletova 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000650058.
gni-174988
Badovinac Darko, Markljeva 27, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000343348.
gnv-174575
Bahovec Mirjana, Vodovodna 3/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000523211.
gnu-174876
Bajraktari Alma, Jakopičeva 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001804256.
gne-174967
Balažic Nina, Gornja Bistrica 71,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 001259119.
gnk-174636
Bauman Franc, Log 91, Bistrica ob Dravi,
osebno
izkaznico,
št.
001754786.
gnd-174993
Bednarik Jakob, Na Griču 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000395565.
gnl-174610
Bekčič Ivan, Vide Janežičeve 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000670673.
gnt-174602
Bele Danijel, Stranska vas 58, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001256328.
gnj-174887
Belhar Vanja, Cankarjeva 20, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
000796622.
gni-174713
Bertalan Kristijan, Dolga vas, Opekarniška
cesta 9, Lendava – Lendva, osebno izkaznico,
št. 001446582. gnj-174637
Bertoncelj Dušan, Prušnikova 4, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 000121504.
gnb-174995
Brana Vida, Dol pri Vogljah 1/a, Dutovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000804437.
gnk-174586
Brus Simona, Hotedršica 116, Hotedršica,
osebno
izkaznico,
št.
001092133.
gng-174865
Burger Maksimiljan Marija, IX korpusa 8,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000313726.
gnl-174885
Butina Katja, Prežihova ulica 7, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 001479345.
gno-174757
Caiger Franc, Tišinska ulica 29, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000616855.
gnk-174886
Cehner Matej, Arja vas 69, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
001287145.
gns-174703
Cencič Jan, Sp. Škoﬁje 32F, Škoﬁje,
osebno
izkaznico,
št.
001710560.
gnk-174561
Cene Nika, Milčinskega 9, Celje, osebno
izkaznico, št. 000916323. gnr-174554
Čimžar Zvonimir, Britof 341, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001792715. gnd-175018
Črešnar Andrej, Pot Šercerjeve brigade 5,
Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št.
001777983. gni-174638
Ćatić Jasna, Ulica Iga Grudna 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000637429.
gnu-174801
De Faveri Astrid, Krožna cesta 4, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000277391. gng-174890

Demšar Ljiljana, Bojna Vodopivca 7,
Dornberk, osebno izkaznico, št. 001395895.
gnq-174755
Drenovec Ana, Polanškova 29, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000321514.
gnw-174799
Drobnič Anja, Cesta 59C, VidemDobrepolje, osebno izkaznico, št. 001245355.
gnf-174816
Drobnič Anton, Peričeva 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000237881.
gns-174828
Drofenik Anton, Nezbiše 13, Pristava pri
Mestinju, osebno izkaznico, št. 000809815.
gnb-174745
Farazin Gabrijela, Sred. Gasteraj 13,
Jurovski Dol, osebno izkaznico, št.
000881889. gnw-174574
Ferjuc Tadeja, Mengeška cesta 3/a, Trzin,
osebno
izkaznico,
št.
000798726.
gnm-175059
Garbas Nevenka, Kešetovo 13/a, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001421165.
gne-174917
Gatarić Jelenko, Kraigherjeva 26, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000462805.
gnh-174689
Gerželj Jože, Tovarniška 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000413549.
gni-174788
Gjuro Damijan, Tomšičeva ulica 23,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000212143. gnn-174633
Gole Jasmina, Greenwiška cesta 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001662837.
gnb-174670
Gorenc Izidor, Glinsko 6A, 3202 Ljubečna,
osebno
izkaznico,
št.
000375380.
gnn-174808
Goričan Marija Jožefa, Polje, cesta
XXXVI / 7, Ljubljana-Polje, osebno izkaznico,
št. 000511253. gnm-174784
Goropečnik Roman, Savska cesta 40A,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000540496.
gne-174492
Gosar Jože, Murnikova ulica 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001179993.
gng-174665
Gošnak Olga, Železnikarjeva 15, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000157967. gnt-175002
Gošnak Viljem, Železnikarjeva 15, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000157971.
gns-175003
Grabrovec Dušan, Hočko Pohorje 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000982206.
gnx-174998
Grager Alojzija, Čagona 34, Cerkvenjak,
osebno
izkaznico,
št.
000987803.
gnx-174573
Grbec Aleksander, Hudovernikova ulica
11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000825171. gnx-174898
Gretič Dejan, Bukovska vas 55/c, Šentjanž
pri Dravogradu, osebno izkaznico, št.
001692170. gnl-174910
Grmek Biserka, Meznaričeva ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001251575.
gny-174747
Grobelšek Bojan, Zg. Velka 87/b, Zgornja
Velka, osebno izkaznico, št. 000736005.
m-1866
Grobelšek Dejan, Povšetova 104/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001735152.
gnt-174727
Hanželič Karmen, Dornava 40A, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
000742652.
gnc-174794
Hlastec Vodlan Martina, Podgorje 59/c,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001515258.
gns-174653
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Hlušička Ivana, Ob grajeni 1, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000303040. gnl-174660
Hočevar Janez, Velike Lese 6, Krka,
osebno
izkaznico,
št.
001412830.
gnl-174585
Hočevar Jožica, Velike Lese 6, Krka,
osebno
izkaznico,
št.
001412941.
gnm-174584
Hočevar Tatjana, Celovška cesta 264,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000417010.
gnz-174596
Horvat Alojzija, Alpska 9, Bled, osebno
izkaznico, št. 000559073. gno-174882
Horvat Robert, Lepa cesta 32, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000146437.
gni-174763
Horvat Štefan, Velika Polana 169, Velika
Polana, osebno izkaznico, št. 000969644.
gnr-174604
Hutter Jožef, Dobrička gora 2, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000720683.
gns-174578
Iskrač Karolina, Gorica pri Slivnici 72/a,
Gorica pri Slivnici, osebno izkaznico, št.
001711586. gnu-174926
Ivanjšič Vinko, Dravska ulica 12, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 001618129. gnj-174662
Janežič Ana, Gornje Mladetiče 5, Tržišče,
osebno
izkaznico,
št.
000963444.
gnh-174543
Jauk Danilo, Trate 35, Zgornja Velka,
osebno izkaznico, št. 000973345. m-1859
Jehart Petra, Metoda Mikuža 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000835839.
gni-175063
Jekl Domen, Zadobrova 34, Škofja vas,
osebno
izkaznico,
št.
001060057.
gns-174628
Jelenc Jerica, Nova vas 52, Zgornja
Besnica, osebno izkaznico, št. 001661378.
gnv-174675
Jevšnik Ida, Dobrič 11, Polzela, osebno
izkaznico, št. 001064947. gnq-174705
Jovanović Jelica, Zaloška 65/b, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001259475.
gnc-174869
Jurca Ana, Ulica generala Levičnika 60/b,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000556552. gnm-174809
Jus Sašo, Letuš 55/c, Šmartno ob Paki,
osebno
izkaznico,
št.
000256064.
gnb-174795
Kajfež Darija, Stari trg 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000064318.
gnr-174804
Kastelec Jože, Vagajeva ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001359877.
gnj-174612
Kastelec Petra, Zagradec pri Grosupljem
24A, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
000947387. gnt-174806
Kavčič Ines, Podreber 16, Naklo, osebno
izkaznico, št. 000029208. gnm-174959
Kelbič Mojca, Ul. Šercerjeve brigade 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001578466.
gns-174528
Kelbič Štrafela Maša, Ul. Šercerjeve
brigade 24, Maribor, osebno izkaznico, št.
001667475. gnu-174526
Kerin Monika, Kvedrova 5, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000594411. gnu-174576
Klešnik Ljudmila, Topniška 70, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000101886.
gnj-174812
Kočevar Ivan, Bresterniška ulica 133,
Bresternica, osebno izkaznico, št. 001422058.
gnx-174798
Kodrič Janja, Velika vas pri Krškem 37/b,
Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico, št.
001067185. gnx-174598

Št.

Kojc Iztok, Volkmerjeva cesta 27, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
000953766.
gnj-174791
Koncut Sandi, Hruševlje 9, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 001626822.
gno-174557
Kornjača Cvjeta, Ilirska 19, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000320284.
gnt-174877
Korun Katarina, Šentrupert 8, Gomilsko,
osebno
izkaznico,
št.
000057162.
gnp-174931
Kosaber Sonja, Seliškarjeva ulica 6, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000787388.
gno-174682
Kosmač Marija, Kekčeva 30, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000487217.
gnm-174534
Košir Aljaž, Počakovo 2, Radeče, osebno
izkaznico, št. 001425862. gnx-174548
Košir Andreja, Počakovo 2, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
001415512.
gnw-174549
Košir Mojca, Počakovo 2, Radeče, osebno
izkaznico, št. 001689885. gnv-174550
Koželj Ninette, Jakčeva 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001823769.
gnf-174666
Kranjc Kristijan, Sodarska pot 10,
Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 000998400.
gny-174797
Kranjec Jadranka, Tesovnikova 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000648593.
gnr-175004
Kraševec Tomaž, Kolonija 1. maja 24,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000834463.
gnz-174796
Kuralt Gregor, Zgornji Brnik 50/b, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000310631. gnq-175030
Lahe Jože, Jenkova 21, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000052923. gnz-174546
Lahe Karolina, Jenkova 21, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000052907.
gny-174547
Laslo Janez, Dobrovnik 118, Dobrovnik –
Dobronak, osebno izkaznico, št. 000766483.
gne-174692
Legiša Justina, Partizanska 29, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001313775.
gnl-174810
Lešnik Štefanija, Kacova ulica 4, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001217866.
gne-174992
Likovič Veronika, Neubergerjeva 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000032529.
gnd-174568
Lipicer Irena, Šempas 65/b, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
001268889.
gnc-174594
Lipičar Nevenka, Vipavska cesta 134,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000507939. gni-174663
Lozar Danica, Gregorčičeva 22, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000296777.
gnx-174973
Lukman Gala, Turkova ulica 15, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001292190.
gnk-174686
Lukman Maja, Turkova ulica 15, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
001301116.
gnl-174685
Lukovnjak Bronimir, Šaranovičeva 17,
Celje, osebno izkaznico, št. 000737487.
gns-174603
Lunka Marija, Dolenja vas 46, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000965054.
gng-174940
Luthar Štefanija, Krekova ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001431488.
gnq-174680
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Majzelj Tone, Arkova 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001716106. gnd-174618
Marinič Nevenka, Sorška ulica 22, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000044616.
gns-174928
Marinković Marija, Pod taborom 11,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000184681.
gnm-174759
Markelj Viktorija, Nanoška 28, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000447027.
gnb-174970
Marković Monika, Ljubljanska 39, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001525123.
gnv-174525
Maroh Ivan, Gradišča 13, Cirkulane,
osebno
izkaznico,
št.
001517555.
gnp-174881
Marolt Zdenka, Klopčičeva 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001819571.
gnh-174614
Matić Aleksander, Mirni kot 5, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000735947.
gnh-174889
Matijević Petra, Društvena ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001401189.
gni-174938
Mavri Ivan, Slap ob Idrijci 37P, Slap ob
Idrijci, osebno izkaznico, št. 000060065.
gnl-174560
Medved Nikolaj, Trnovski pristan 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000481108.
gne-174742
Mencinger Boštjan, Zapuže 2/a, Begunje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000775612. gnk-174786
Metlika Peter, Kažipotna 3, Izola – Isola,
osebno
izkaznico,
št.
001704990.
gnz-174971
Mezgec Peter, Krožna cesta 6b, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 000336945.
gnf-174891
Mihalič Olga, Topniška 70, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000658036.
gnf-174641
Mihelčič Vida, Škocjan 53, Škocjan,
osebno
izkaznico,
št.
001198694.
gnx-174748
Mijatovič Mihaela, Davča 63, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000742885.
gnc-174894
Mikecin Marko, Kettejeva 14, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000941403.
gnf-174541
Mikulić Ivana, Mojstrska ulica 1, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001541948.
gni-174563
Milek Matoša Polona, Cesta na Mele 9,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001297895. gnr-174779
Mileta Anton, Kajuhova ulica 14, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001123667.
gnq-174580
Miška Samo, Pobeška cesta 22, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 001714763.
gnt-174577
Mohorič Borut, Dolenja vas 66, Selca,
osebno
izkaznico,
št.
001636440.
gny-174572
Muharemović Zlatko, Gabrče 19,
Senožeče, osebno izkaznico, št. 000767195.
gnl-174860
Murn Rajko, Pod lipami 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 001710828. gnt-174902
Murovec Marija, Jakčeva 43, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000686518.
gnd-174868
Novak Metka, Imenje 8/a, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001693810.
gnl-174935
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Novak Nada, Ulica Dr. Ozvalda 3, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000611061.
gne-174767
Odžić Slobodan, Majoronova 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000858429.
gnf-175041
Ostrež Pavla, Glavarjeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000096823.
gnn-174533
Otavnik Sašo, Na zelenici 17, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
000896677.
gno-174932
Pataki Dušana, Metelkova 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000459970.
gni-174613
Pavčič Maila Marija, Mariborska 17A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000099559.
gnh-174739
Petrovčič Marija, Celovška 125, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000519440.
gnt-174952
Petrovič Janez, Hvaletinci 9, Vitomarci,
osebno
izkaznico,
št.
000450957.
gnf-174566
Pintarič Brigita, Modrinjakova 9, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001416839.
gng-174915
Pirc Martina, Župančičeva 5, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000026391.
gnp-174906
Pivec Milan, Dobrovce, Kidričeva cesta
102, Miklavž na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 000772718. gnm-174634
Plemenitaš Nataša, Ulica Dušana Kvedra
32, Celje, osebno izkaznico, št. 000500644.
gnv-174900
Počkar Elica, Štefanova 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000204558.
gnj-174912
Podlesnik Simona, Kovaška cesta 48,
Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št.
001601317. gnb-174595
Pogač Petra Pavla, Gmajna 62A, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001592969.
gnm-174559
Pokrivač Gorazd, Jastrebci 65, Kog,
osebno
izkaznico,
št.
000600733.
gni-174888
Polc Danilo, Gradiška 224, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001549009.
m-1847
Popovič Maja, Jerebova ulica 9, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
000350742.
gnj-174762
Potočnik Anton, Na Herši 11, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 000050412.
gnc-174744
Povše David, Glavna cesta 54, Mirna,
osebno
izkaznico,
št.
001003338.
gnc-174619
Povše Ljudmila, Ljubeljska 23, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000464140.
gnl-174735
Premelč David, Gregorčičeva ulica 11/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001033657.
gnz-174871
Prša Rado, Cesta maršala Tita 41,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000228549.
gnq-174905
Pšunder Mirko, Ulica Katerine Mede 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001717995.
gnw-174674
Purič Valerija, Rašiška 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001164906.
gnf-174741
Pušenjak Anton, Prešernova ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000756498.
m-1860
Rebek Iris, Šmartno 18C, Kojsko, osebno
izkaznico, št. 000965390. gnn-174558
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Rebolj Matjaž, Želimlje 28, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000403963.
gnt-174677
Rožič Janez, Rateče 32, Rateče-Planica,
osebno
izkaznico,
št.
000647916.
gnx-174773
Rudolf Stanko Vilko, Archinetova ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000057135.
gns-174803
Samec Danica, Velike Lašče 139, Velike
Lašče, osebno izkaznico, št. 000186080.
gny-174522
Schauer Zdenka, Galetova ulica 25, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001206504.
gnz-174571
Semprimožnik Zlatko, Jeronim 28,
Vransko, osebno izkaznico, št. 000335082.
gnu-174605
Shala Abedin, Ulica Štravhovih 29,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000180556.
gnl-174710
Simonič Alojz, Valvazorjeva 73, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000633333.
gnw-174924
Slabanja Irena, Bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001677907.
gnb-174695
Smej Dragica, Slomškova 66, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001006857.
gnm-174884
Sojič Toni, Parecag 6, Sečovlje – Sicciole,
osebno
izkaznico,
št.
001485193.
gng-174565
Stanič Peter, Spodnje Pirniče 60,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001463566.
gnp-175031
Stepančič Simon, Bilje 122, Renče,
osebno
izkaznico,
št.
000682897.
gnp-174581
Strasberger Vito, K Roku 17, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001782773.
gne-174567
Strojin Jože, Malo Mraševo 5, Podbočje,
osebno
izkaznico,
št.
000740660.
gnc-174919
Sušnik Miha, Kristanova 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001709737.
gnm-174609
Šalamun Vesna, Kočevska cesta 60,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000396237.
gng-174540
Šavli Lilijana, Dr. Bogomira Magajne 3,
Divača, osebno izkaznico, št. 001420523.
gns-174553
Šetor Franc, Kolamnova 47, Orehova vas,
osebno
izkaznico,
št.
001664987.
gno-174632
Šopar Dejana, Milčinskega 9, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000297285.
gnq-174555
Štefe Valentina, Glavna cesta 20, Naklo,
osebno
izkaznico,
št.
000247007.
gnq-175005
Štrukelj Mitja, Kajuhova ulica 3, Radomlje,
osebno
izkaznico,
št.
000269076.
gnb-174645
Šverc Osvald, Lesarska cesta 47, Nazarje,
osebno
izkaznico,
št.
000945031.
gnz-174671
Tavčar Jan, Mengeška cesta 3/a, Trzin,
osebno
izkaznico,
št.
000904839.
gnl-175060
Tibola Simonka, Trnje 26, Črenšovci,
osebno
izkaznico,
št.
001741873.
gnq-174980
Tominšek Darko, Tirosek 1/a, Gornji grad,
osebno
izkaznico,
št.
000566430.
gnh-174539
Topolšek Anton, Križevec 11/a, Stranice,
osebno
izkaznico,
št.
000444979.
gne-174542

Trampuš
Jernej,
Ljubljanska
30,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000113619.
gny-174972
Trampuž Mirjan, Muljava 27, Mengeš,
osebno
izkaznico,
št.
000969323.
gni-174588
Trošt Andrej, Cesta v Zgornji Log 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001188481.
gnw-174699
Trupi Alojzij, Trobni Dol 21, Laško, osebno
izkaznico, št. 000078540. gnt-174702
Turniški Ivan, Radvanjska cesta 45,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000175716.
gnx-174673
Uranič Olga, Reboljeva ulica 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000592985.
gns-174678
Ušaj Marko, Osek 26, Šempas, osebno
izkaznico, št. 001770691. gnn-174658
Vesel Marija, Zakotnikova 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001011407.
gni-175013
Vodišek Peter, Škale 36/a, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000290934.
gng-174765
Vodušek Neža, Metelkova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000714311.
gns-174978
Vrečko Jasna, Ponikva 13/a, Ponikva,
osebno
izkaznico,
št.
001588807.
gnv-174700
Vrhovšek Frančišek, Podgornikova 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001794916.
gnt-174652
Vulić Mario, Clevelandska ulica 17/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000889060.
gnp-174781
Zagoričnik Matej, Prečna ulica 2, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
000971642. gnc-174994
Završnik Damijan, Ribniška ulica 10,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000714588.
gnf-174691
Zavrtanik Jure, Velika pot 4, Solkan,
osebno
izkaznico,
št.
001123553.
gnh-174664
Zorec Jaka, Chengdujska cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001366600.
gnt-174927
Zorko Jasna, Strma pot 18, Izola – Isola,
osebno
izkaznico,
št.
000216788.
gnv-174775
Zupan Branko, Ul. II prekomorske brigade
39/c, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 000155757. gnq-174955
Zupanc Vera, Podgozd 11/a, Dvor, osebno
izkaznico, št. 000728628. gnr-174904
Zupančič Majda, Staničeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000347095.
gnx-174823
Žerovnik Anitka, Brezje pri Dobrovi 11,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 000702989.
gnc-174719
Žerovnik Matic, Brezje pri Dobrovi 11,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 001386847.
gnz-174721
Žerovnik Simona, Brezje pri Dobrovi 11,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 001386814.
gny-174722
Žigon Fedor, Rožna dolina, Cesta II/2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001595963.
gnp-174756
Živec Katarina, Podutiška 66, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000624917.
gnb-174820
Živec Marko, Pristaniška 47, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 001709320.
gnb-174770
Živković Vulić Višnja, Clevelandska ulica
17/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001201862. gno-174782
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Žuran Dejan, Zelena ulica 11, Šentilj v
Slov.goricah,
osebno
izkaznico,
št.
001561734. m-1863

Vozniška dovoljenja
Ademaj Matevž, Dunajska cesta 113,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1526048, reg. št. 226999, izdala UE
Ljubljana. gnc-174544
Bajc Aleš, Kraška 16, Cerknica, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S1344392, reg. št.
9387, izdala UE Cerknica. gnr-174829
Bajec Igor, Vojkova cesta 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1991933, reg. št. 266650. gnz-174821
Bele Danijel, Stranska vas 58, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 30455, izdala UE Novo mesto.
gnp-174856
Berdajs Urška, Tupaliče 51, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1437526,
reg. št. 54655, izdala UE Kranj. gnd-174843
Bobnar Mitja, Verd, Cesta Krimskega
odreda 104, Vrhnika, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 11139, izdala UE Vrhnika.
gnw-174899
Brana Vida, Dol pri Vogljah 1A, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGFH,
reg. št. 5698, izdala UE Sežana.
gnc-174519
Bratož David, Mestne njive 11, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
33468, izdala UE Novo mesto. gng-174965
Brus Simona, Hotedršica 116, Hotedršica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 4080,
izdala UE Logatec. gnf-174866
Butina Klementina, Lepa cesta 21,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 38807, reg. št. 10511, izdala
UE Piran. gnn-174733
Cankar Urša, Smrečje 12, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 17099, izdala UE Vrhnika.
gnx-174656
Cehner Matej, Arja vas 69, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1953690,
izdala UE Žalec. gnb-174545
Češarek Jure, Naselje pod Hribom 22,
Gozd Martuljek, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1750465, izdala UE Jesenice.
gnj-174837
Čimžar Zvonimir, Britof 341, Kranj, preklic
duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
ABCEFGH, št. S 2060074, reg. št. 20968,
izdala UE Kranj. gnm-175017
Črešnik Rok, Stari trg 92, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 17709, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-174502
Ćatić Jasna, Ulica Iga Grudna 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1920593, reg. št. 265018.
gnv-174800
De Faveri Astrid, Krožna cesta 4, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 39534, reg. št. 42394, izdala UE Koper.
gnf-174841
Detmar Janko, Radmirje 31, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, reg. št. 10080, izdala UE Mozirje.
gnk-175061
Djordjević Jasna, Slomškova ulica 5,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
37565. gnb-174945
Drobnič Anja, Cesta 59C, VidemDobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. A do

Št.

50km/h BGH, št. S1852315, reg. št. 28921,
izdala UE Grosuplje. gng-174815
Fakin Martina, Smrjene 79, Škoﬂjica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1482003,
reg. št. 243685, izdala UE Ljubljana.
gne-174867
Ferjuc Tadeja, Mengeška cesta 3/a, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1229580,
reg. št. 17086, izdala UE Kamnik.
gnn-175058
Ferlež Karol, Cesta VIII/1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S 1670742, reg. št. 11735,
izdala UE Velenjej. gnt-174752
Fuchs Zdenko, Brezje pri Poljčanah 6/a,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1543699, reg. št. 842, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-1850
Gaber Teja, Ulica 9. septembra 195,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 48401, izdala UE Nova Gorica.
gnt-175052
Gabor Tomaž, Zapuže 34, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S1509965, reg. št. 21705.
gnu-174501
Gatarić Jelenko, Kraigherjeva 26, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12630.
gng-174690
Glavina Milan, Borovnikova 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHS
1692876, št. S 1692876, reg. št. 95870, izdala
UE Maribor. gnq-175055
Glazer Mateja, Velka 15, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 5330.
gnu-174751
Godler Tomaž, Zidarska pot 2/b, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1637556, reg. št. 18316, izdala UE Brežice.
gnn-174983
Goropečnik Roman, Savska cesta 40A,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1172171, reg. št. 26304, izdala UE Domžale.
gnd-174493
Grabrovec Dušan, Hočko Pohorje 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1692791, reg. št. 99703, izdala UE Maribor.
gny-174997
Granda Bratož Vida, Mestne njive 11,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. 1699293, reg. št. 43053,
izdala UE Novo mesto. gnf-174966
Grbec Aleksander, Hudovernikova ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243939, reg. št. 184170, izdala UE
Ljubljana. gny-174897
Gruden Simona, Adamičeva cesta 3/a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1206594, reg. št. 20445, izdala UE
Grosuplje. gnu-175001
Grzetič Bojan, Hrušica 10, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S222007,
izdala UE Jesenice. gnc-174494
Hari Olga, Glavna ulica 16, Lendava –
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BGH, reg. št. 1939, izdala UE Lendava.
gnf-174591
Heine Henrik, Ljubljanska 4/a, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 10092, izdala UE Grosuplje.
gnh-174518
Hlastec Vodlan Martina, Podgorje 59/c,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1184361, reg. št. 16319, izdala UE Kamnik.
gnr-174654
Hočevar Jožica, Velike Lese 6, Krka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S202805,
reg. št. 14403, izdala UE Grosuplje.
gnn-174583
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Hočevar Tatjana, Celovška cesta 264,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1822623, reg. št. 193767, izdala UE
Ljubljana. gny-174597
Horvat Ivan, Žitna ulica 9, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
16872, izdala UE Lendava. gne-174592
Hull Mihael, Grad 32/b, Grad, vozniško
dovoljenje, reg. št. 33141. gne-174942
Jauk Danilo, Trate 35, Zgornja Velka,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1238173, reg. št. 9577. m-1858
Jekl Domen, Zadobrova 34, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 40968.
gnr-174629
Jelar Saša, Breg ob Bistrici 12, Križe,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001970227, reg. št. 11552, izdala UE Tržič.
gnz-174846
Jelen Janez, Gomilsko 25, Gomilsko,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
358380, izdala UE Žalec. gnu-174701
Jene Robert, Kaplja vas 6, Tržišče,
vozniško dovoljenje, št. S 1389563, reg. št.
10363, izdala UE Sevnica. gnz-174696
Jeranko Branko, Breg 13, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 747103, reg. št.
33950. gnb-174920
Jerič Tanja, Brezovec pri Rogatcu 7,
Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 42558, izdala UE Ptuj. gnk-174961
Jevšnik Ida, Dobrič 11, Polzela, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 2014468, izdala
UE Žalec. gnp-174706
Kajtezović Dragan, Cankarjeva cesta 8,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6799, izdala UE Grosuplje. gny-174647
Kante Tamara, Tovarniška cesta 10,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A od
50km/h BGH, št. S2055291, reg. št. 12417,
izdala UE Ajdovščina. gnr-174579
Karat Amela, Osek 32, Šempas, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 40115, izdala
UE Nova Gorica. gnj-174862
Kastelec Jože, Vagajeva ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1025176,
reg. št. 167173, izdala UE Ljubljana.
gnk-174611
Kastelec Petra, Zagradec pri Grosupljem
24A, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1445482, reg. št. 22765, izdala UE
Grosuplje. gnu-174805
Kekec Bernard, Pohorska ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1512718, reg. št. 115391, izdala UE Maribor.
gnz-174921
Kelbič Mojca, Ul. Šercerjeve brigade 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BGH, št. S1935983, reg. št. 127687.
gnt-174527
Kelšin Drago, Gerbičeva ulica 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1943423, reg. št. 152915, izdala UE
Ljubljana. gnh-175064
Klinec Damjan, Spodnja Libna 5, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 18387.
gng-174590
Klopčič Janez, Utik 67, Vodice, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 1459419, reg.
št.
197265,
izdala
UE
Ljubljana.
gnw-174874
Knez Terezija, Trubarjevo nabrežje 7,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 2037623, izdala UE Laško. gnp-174606
Kočevar Ivan, Bresterniška ulica 133,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. a do
50km/H BFGH, št. S 1911007, reg. št. 27531.
gno-174807
Koražija Antonija, Na livadi 1, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
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št. 6753, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnp-174956
Koren Sašo, Ulica Janka Puclja 5, Kranj,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1303406, reg. št. 43950, izdala UE
Kranj. gnr-174979
Koritnik Mark, Krekova 26, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1498824,
reg. št. 22648, izdala UE Kamnik.
gns-174878
Kosaber Sonja, Seliškarjeva ulica 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 342119,
reg. št. 7771. gnn-174683
Košir Mojca, Počakovo 2, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1143689.
gnt-174552
Kozinc Nataša, Mrtovec 2B, Boštanj,
vozniško dovoljenje, št. S2020092, reg. št.
10593. gnw-174524
Kožar Nina, Jamska ulica 8, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1431736,
reg. št. 10418, izdala UE Trebnje.
gnd-174643
Križman Ivo, Spodnja Slivnica 3, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1483175,
reg. št. 23021, izdala UE Grosuplje.
gnj-174737
Kulčar Silvija, Kolodvorska 20/a, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, reg. št. 5133, izdala UE
Lendava. gny-174922
Kurelac Robert, Ulica Lojzeta Hrovata 6,
Kranj, preklic duplikata vozniškega dovoljenja,
kat. BGH, št. S 642172, reg. št. 35767, izdala
UE Kranj. gnk-174736
Kuzmanović Slavojka, Kraljeva ulica 30/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2080086, reg. št. 160041, izdala UE
Ljubljana. gnr-174679
Lambergar Janez, Melikova ulica 108,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1244467, reg. št. 98312, izdala UE
Ljubljana. gnh-174989
Lasnik Robert, Ul. Franca Benedičiča 2/b,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1022225, izdala UE Jesenice. gnv-174850
Lekše Jože, Groblje 13, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
10252, izdala UE Novo mesto. gnf-174845
Lesjak Drago, Draženci 51/b, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. C 312417.
gng-174840
Litrop Katja, Kovorska cesta 35, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 19432,
reg. št. 5958, izdala UE Tržič. gnp-175056
Ljubijankić Mirzeta, Rožna dolina, cesta
XV 20/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1594572, reg. št. 230189, izdala
UE Ljubljana. gnc-174569
Lukman Maja, Turkova ulica 15, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1252671,
reg. št. 156314, izdala UE Ljubljana.
gnj-174687
Lunka Marija, Dolenja vas 46, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1668292,
reg. št. 11726, izdala UE Cerknica.
gnf-174941
Luthar Štefanija, Krekova ulica 26,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
671255, reg. št. 69954, izdala UE Maribor.
gnp-174681
Maksi Stanko, Goriška vas 13, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
27363, izdala UE Novo mesto. gni-174863
Marin Suzana, Jarška cesta 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2146448, reg. št. 269108, izdala UE Ljubljana.
gnz-174996
Markežič Aldo, Trg bratstva 3, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. SI 65349, reg. št. 4825. gnc-174944
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Markovič Ljubislav, Štefan 16, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S001914393. gnx-174498
Marn Janez, Papirniški trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2035807, reg. št. 114914, izdala UE
Ljubljana. gng-174715
Metlikovec Dean, Ul. XXX divizije 50,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. ABCE, reg.
št. 33210, izdala UE Nova Gorica.
gnq-174855
Mezgec Peter, Krožna cesta 6, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
SI 54008, reg. št. 27206. gnu-174851
Mihelčič Vida, Škocjan 53, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1730483, reg. št. 8553, izdala UE
Grosuplje. gnw-174749
Milek Matoša Polona, Cesta na Mele 9,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 10281, izdala
UE Vrhnika. gnq-174780
Miletić Mirče, Kačja 6, Koper – Capodistria,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 46422,
reg. št. 26423, izdala UE Koper. gnr-174854
Miličević Berislav, Mlaka 6, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1112882,
reg. št. 11894, izdala UE Kočevje.
gnf-174766
Mlinar Maja, Spodnji Vrsnik 18, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 758007, reg. št.
7767. gnq-174630
Muratović Senad, Tepe 40, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1942302, izdala
UE Litija. gnn-174758
Murn Rajko, Pod lipami 4, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1686062, reg. št.
36717. gnp-174556
Nardin Igor, Meniška vas 60, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1979119, reg. št. 21575, izdala UE Novo
mesto. gnq-174730
Nolimal Boris, Jakčeva ulica 39, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1192909,
reg. št. 220415, izdala UE Ljubljana.
gnf-175016
Novak Metka, Imenje 8/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2161938, reg. št. 42112, izdala UE
Domžale. gnm-174934
Oblak Zmago, Zabukovica 78, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1294530,
izdala UE Žalec. gnf-174916
Oković Zlatko, Kajuhova 2, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11088, izdala UE Slovenske Konjice.
gnu-174651
Olovec Stanislav, Brlog 5, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
21922. gno-174707
Osolin Božo, Češenik 19, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1894358, reg. št. 19739, izdala UE Domžale.
gnr-175054
Ostrež Pavla, Glavarjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2028903, reg. št. 230064,
izdala UE Ljubljana. gno-174532
Peček Dejan, Žiberci 18, Apače, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 10275, izdala
UE Gornja Radgona. gnz-174496
Perc Verica, Mariborska cesta 20, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 985162,
reg. št. 39776. gni-174688
Perkman Andrej, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 43469, izdala UE Nova Gorica.
gnz-174946
Pervinšek Marjan, Krašnja 78, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h

BCFGH, št. S002058353, reg. št. 12762.
gnz-174521
Piknjač Pavlovec Nermina, Špruha 4,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1763770, reg. št. 39320, izdala UE
Domžale. gnk-174861
Pintarič Brigita, Modrinjakova 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 610280,
reg. št. 78791, izdala UE Maribor.
gnh-174914
Pinter Gorazd, Škalce 78, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2842. gno-174982
Pišek Marjan, Hrovatova ulica 3, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 94026,
reg. št. 43069, izdala UE Maribor.
gnh-174639
Podlesnik Simona, Kovaška cesta 48,
Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 952610, reg. št. 7549.
gnd-174893
Popovič Drago, Triglavska 43, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1713051, reg. št. 1706. gnw-174849
Potnik Rajko, Bezina 39, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 9392, izdala UE Slovenske Konjice.
gnh-174939
Premelč David, Gregorčičeva ulica 11/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 218829, izdala UE Ljubljana. gnb-174870
Preša Branislav, Rašiška ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1191612,
reg. št. 46683, izdala UE Ljubljana.
gns-174953
Pužun Dragica, Cankarjeva ulica 3, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 8468.
gnj-174712
Rebek Iris, Šmartno 78E, Kojsko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 30506, izdala
UE Nova Gorica. gnb-174520
Rebolj Matjaž, Želimlje 28, Škoﬂjica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1825775, reg. št. 263213, izdala UE Ljubljana.
gnu-174676
Ropotar Damijan, Trboje 7, Kranj, preklic
duplikata vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
S 1354489, reg. št. 39552, izdala UE Kranj.
gnm-174684
Senić Ranko, Gradišnikova 14, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 2747, izdala UE Vrhnika.
gnv-174708
Sitar Gordan, Glavni trg 5, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1606502, reg. št. 6183. gnb-174620
Slabanja Irena, Bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1820267, reg. št. 105138, izdala UE
Ljubljana. gnc-174694
Strasberger Vito, K Roku 17, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1698500,
reg. št. 28519, izdala UE Novo mesto.
gny-174497
Šifrar Kalan Marjana, Puštal 55/a, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15280, izdala UE Škofja Loka. gnm-174734
Škrinjar Klara, Cankarjeva 14, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
13147, izdala UE Postojna. gny-174847
Šobernik Petra, Pot na Novec 2, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
577373, reg. št. 101230, izdala UE Maribor.
gnh-174789
Šopar Dejana, Milčinskega 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1651097,
reg. št. 36628. gnm-174709
Štajer Primož, Tavčarjeva 6, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
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BCEGH, reg. št. 17054, izdala UE Škofja
Loka. gnh-174814
Štrukelj Mitja, Kajuhova ulica 3, Radomlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1474618, reg. št. 27916, izdala UE Domžale.
gnc-174644
Tominšek Darko, Tirosek 1/a, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
10229, izdala UE Mozirje. gnd-174593
Trampuž Mirjan, Muljava 27, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001940885, reg. št. 17197, izdala UE
Domžale. gnj-174587
Turk Vesna, Rovtarske Žibrše 7/b, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. Ai BGH, reg. št. 8350,
izdala UE Logatec. gnn-175012
Turniški Ivan, Radvanjska cesta 45,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BGH, št. S 1740950, reg. št. 86791, izdala
UE Maribor. gny-174672
Vavtar Blaž, Opekarska cesta 45A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1794982, reg. št. 259807. gnf-174491
Veber Vid, Cesta na Dobrovo 35/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 51824.
gnx-174923
Verdinek Majda, Lipa 16, Frankolovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 27978.
gnd-174793
Viher Metka, Lipje 24, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1411966, reg. št.
33171, izdala UE Velenje. gnk-174911
Vodišek Peter, Škale 36/a, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABEkGH, št. S
1485906, reg. št. 10701, izdala UE Velenje.
gnh-174764
Vodušek Neža, Metelkova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 586584, reg. št. 39699, izdala UE Ljubljana.
gnt-174977
Volčini Klemen, Vir, Borova ulica 9,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 676222, reg. št. 25648, izdala UE Domžale.
gnd-174743
Vrečer Petra, Celovška 9, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1926472, reg. št.
35127. gnh-174714
Vuković Colnar Ruža, Kajuhovo naselje 2,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
996585, reg. št. 111570, izdala UE Kočevje.
gns-174753
Wudler Andrej, Kamniška graba 60,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 916700, reg. št. 86409, izdala UE Maribor.
gnm-174909
Zajc Ciril, Krožna cesta 6, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. SI 60739, reg. št. 48823, izdala UE Koper.
gnx-174848
Zupančič Majda, Staničeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2034645, reg. št. 41567.
gny-174822
Zver Branko, Bogojina 81, Bogojina,
vozniško dovoljenje, reg. št. 01785.
gnt-174627
Žerovnik Anitka, Brezje pri Dobrovi 11,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1990510, reg. št. 195949, izdala UE
Ljubljana. gnd-174718
Žilnik Janez, Šaranovičeva 7/b, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1620189, reg. št. 22810. gng-174790
Živec Marko, Pristaniška 47, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI 60432,
reg. št. 40611. gnp-174731
Živko Andrej, Cesta proletarskih brigad
63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1493624, reg. št. 53741,
izdala UE Maribor. gnw-174999

Št.

Žunter Dušan, Zadrečka cesta 11, Nazarje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 4304,
izdala UE Mozirje. gnq-175009
Župec Kranjc Sabina, Sp. Žerjavci 2,
Lenart v Slov.goricah, preklic duplikata
vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št. S
1081760, reg. št. 7626, izdala UE Lenart.
gne-174842
Žuran Dejan, Zelena ulica 11, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1440854, reg. št. 12876. m-1864
Žurej Rok, Marija Dobje 28, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1541631,
reg. št. 13117, izdala UE Šentjur.
gnu-174601

Zavarovalne police
Abba
zavarovanje
d.o.o.,
Cesta
proletarskih brigad 5, Ljubljana, zavarovalno
polico, št. 607-2311436, 609-1145599, 6091278364, od 609-1278391 do 1278400, od
609-1286601 do 1286611, 609-1371432,
izdala
zavarovalnica
Maribor
d.d..
gnj-174537
Anžnoh Marija, Vrhe 65, Slovenj Gradec,
zavarovalno polico, št. 524272, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnp-174510
Avbelj Aleksander, Stegne 14, Moravče,
zavarovalno polico, št. 245006, izdala
zavarovalnica Tilia. gnb-174895
Barle Uroš, Gorenje Selce 5, Dobrnič,
zavarovalno polico, št. 205568. gnr-174729
Baumkirner Bogomir, Pleteršnikova 3,
Brežice, zavarovalno polico, št. 226423.
gno-175007
Červek Mateja, Panonska 115, Beltinci,
zavarovalno polico, št. Z3, št. 00492369 in
vinkulacijsko potrdilo, št. 00020669, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d. Koper. gne-174667
Dizdarević Hilmija, Povšetova ulica 104,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 718658,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-174650
Džaferovič Ahmet, Čevljarska 2, Tržič,
zavarovalno polico, št. AO 279096, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gng-174515
Hudournik Peter, Ravne 35, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 00000943083, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnw-174499
Kos Edvard, Kozjak nad Pesnico 34/a,
Zgornja Kungota, zavarovalno polico, št.
00101491243,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. m-1868
Kuhar Ignacij, Škapinova ulica 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 323842,
izdala zavarovalnica Tilia. gns-174778
Kukovič Boštjan, Poklek nad Blanco 3,
Blanca, zavarovalno polico, št. 00101673132,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d..
gnn-174508
Mirtič Igor, Ulica heroja Mihelčiča 60,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. 209632,
izdala zavarovalnica Tilia. gnd-174943
Navršnik Blaž, Smolnik 20, Ruše,
zavarovalno polico, št. 101735549, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1853
Novak Sebastijan, Šmidova ulica 1, Kranj,
zavarovalno polico, št. AO 275100, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnw-174728
Pintar Urška, Godešič 139, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 220112, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnx-174623
Por Marko, Partizanska 29, Kranj,
zavarovalno polico, št. 326518, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnx-174723
Rekić Enes, Gašperšičeva ulica 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 713434,
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izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d..
gnl-174835
Rihtar Vesna, Brejčeva ulica 6, Domžale,
zavarovalno polico, št. 646132, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnw-174624
Stanko Vasja, Ljubljanska cesta 107,
Šmarje-SAP, zavarovalno polico, št. AO
700662, izdala zavarovalnica Slovenica.
gng-174648
Stonkovič Ivan, Veliki Obrež 45, Dobova,
zavarovalno polico, št. 224411. gnw-174949
Turkalj Mile, Ruska 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. 40 227368, izdala
zavarovalnica Tilia. m-1849
Zec Darja, Bač 16, Materija, zavarovalno
polico, št. 0411161118628017, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnu-174726
Ziberi Idris s.p., Potrčeva cesta 9, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 00101636958, izdala
zavarovalnica Slovenica. gns-174853

Spričevala
Ambrožič Helena, Gornja Lokvica 25,
Metlika, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Črnomelj – Srednja poklicna in strokovna šola
Črnomelj, izdano leta 2004. gng-174640
Antončič Irena, Globočnikova 8A,
Postojna, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Postojna – Gimnazija, izdano leta 1994.
gnv-174725
Baznik Nataša, Podbočje 79, Podbočje,
spričevalo o končani OŠ Podbočje, izdano
leta 1984. gno-174507
Baznik Nataša, Podbočje 79, Podbočje,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Brežice, izdano leta 1989. gnv-174500
Baždar Saša, Šmarca, Gornji log 20,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole v Ljubljani, izdano leta
2001. gnp-174531
Bitenc Vesna, Štebijeva cesta 13,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1989, 1990 in 1991. gnv-174600
Bobošević Stješan, Zadružna 23,
Komenda, spričevalo o končani OŠ Toma
Brejca, Kamnik, izdano leta 1975.
gnq-174830
Bovhan Miran, Zidani most 9, Zidani Most,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične šole v Celju, izdano leta 1992.
gnl-174535
Božič Dragana, Celovška 140, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravno
admninstrativne šole v Ljubljani – Center za
dopisno izobraževanje Univerzum, izdano
leta 1999. gni-174738
Bukovnik Andreja, Tupaliče 24, Preddvor,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj, št.
929, izdano leta 1999. gnl-174960
Čučnik Polona, Rožna dolina, cesta VII/
13, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina, izdano
leta 1995. gnc-175023
Čučnik Polona, Rožna dolina, cesta VII/
13, Ljubljana, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Ledina. gnb-175024
Dević Danijel, Kidričevo naselje 20,
Postojna, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tehničnih strok, Ljubljana Šiška. gnt-174802
Galun Dragica, Mestinje 71, Podplat,
spričevalo o končani OŠ Šmarje pri Jelšah.
gnp-174631
Gorinšek Matjaž, Marjeta 95, Marjeta na
Dravskem polju, indeks, št. 81528329, izdala
EPF v Mariboru. m-1851
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Gril Sara, Rapočeva ul. 4, Maribor,
spričevalo 3. letnika III gimnazije Maribor,
izdano leta 2004. m-1852
Gruden Vera, Ojstrica 3, Dravograd,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠTNPU
Ravne na Koroškem, izdano leta 1989, izdano
na ime Ošlovnik Vera. gny-174947
Gyorek Roky, Ledavska 11, Murska
Sobota, maturitetno spričevalo in 4. letnika
Gimnazije Murska Sobota, izdano leta 1998.
gnj-174512
Horvat Maja, Terčeva 47, Maribor,
spričevalo o končani OŠ bratov Polančič
Maribor, izdano leta 1999. m-1848
Jeršin Jasmina, Gradišče nad Pijavo
Gorico 182, Škoﬂjica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1999. gnh-174864
Kastelic Brigitka, Krška vas 26, Krka,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole, izdano leta 1997.
gnk-174536
Kern Matilda, Sela 17, Raka, spričevalo
OŠ Raka, šolsko leto 1965/66. gnp-175006
Kmecl Matija, Bernekerjeva ulica 9, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
letnika Šolskega centra Celje – Poklicna
tehniška in strojna šola Celje, izdano leta
2001. gnu-174901
Kocbek Mateja, Norički vrh 18, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu in 3.
letnika Srednje vrtnarske šole Celje, izdano
leta 1993. gnk-174511
Kolenc Polona, Trnovski pristan 8,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 2001.
gni-174838
Kranjc Maja, Gombišče 4, Veliki Gaber,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno administrativne šole Ljubljana,
izdano leta 2004. gnp-174831
Likon Marko, Stara vas 15, Postojna,
spričevalo 1. letnika Škoﬁjske gimnazije
Vipava, izdano leta 2002. gnz-175021
Ljubec Valerija, Razvanje, Spodnjevaška
pot 28/a, Hoče, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tekstilne
šole. m-1861
Lukše Janez, Vrh peč 19, Mirna Peč,
spričevalo od 1 do 7. razreda OŠ Brusnice,
izdano leta 1974. gnv-174625
Marjetič Dejan, Gozdna pot 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
letnika Srednje šole tehničnih strok Šiška,
izdano leta 1999. gnq-174655
Moškrič Gregor, Jakčeva ulica 39,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Sredna šola za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
1998. gnf-174616
Mumilović Denis, Cesta OF 40, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole
Maribor – smer kuhar, izdano leta 2003.
m-1854
Nadarevič Branka, Hradeckega cesta 22,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in 1.,
2., 3. letnika Srednje frizerske šole Ljubljan,
izdano leta 1984,1985 in 1986, izdano na ime
Sladojevič Branka. gnw-174824
Ovčak Gašper, Vojkova cesta 48,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Mirana
Jarca v Ljubljani, izdano leta 1999.
gni-174538
Pečnik Martin, Gradež 21, Turjak,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole v Ljubljani, št. 1132/V – 437,
izdano leta 1996. gnl-174635
Pihler Slavko, Zagrebška cesta 84, Ptuj,
obvestilo o uspehu 1. letnika Srednje kadetske
šole za miličnike v Ljubljani, izdano leta 1986,
št. 348117. gnj-174987
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Pinter Petra, Črešnjevec 32, Selnica ob
Dravi, spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske šole
Maribor, izdano leta 1993 in 1994. m-1855
Pograjc Ivan, Tržaška cesta 593,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 1. letnika
Poklicno kovinarsko galanterijske in usnarske
šole v Domžalah, izdano leta 1976.
gni-174813
Puš Stanislava, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in 4. letnika
Srednje ekonomske šole v Celju, izdano leta
1971, izdano na ime Ocvirk Stanislava.
gnx-174523
Radoja Petra, Lokovica 127, Šoštanj,
spričevalo 2. letnika Splošne in strokovne
gimnazije Velenje. gno-174957
Robek Tina, V Murglah 68, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani – duplikat, izdano leta 1993.
gnl-174589
Rupnik Primož, Spodnje Gameljne 60,
Ljubljana Šmartno, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala 3. in 4. letnika Srednje
elektrotehniške šole v Ljubljani. gnu-174976
Seferović Azad, Goričica pri Ihanu 1/d,
Domžale, spričevalo o končani OŠ Oskarja
Kovačiča v Ljubljani. gng-174990
Toman Vilibald, Dragatuš 12B, Črnomelj,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Gimnazije
Črnomelj, izdano leta 1977, 1978 in 1979.
gnt-174827
Topolovec Sandra, Šentiljska cesta 120,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje strojne
šole v Mariboru, izdano leta 2003. m-1862
Vidic Tatjana, Prezremje 23, Podnart,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za
prodajalca. gnu-174626
Vinšek Miro, Resljeva cesta 18, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in geodetske šole v Ljubljani, izdano
leta 2001. gnd-174968
Windischer Tatjana, Nad mlini 90, Novo
mesto, spričevalo o opravljenem ZI za poklic
natakar, izdano na ime Štine Tatjana.
gni-174513

Ostali preklici
Binter Jure, Trebinjska 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41980128, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gny-174872
Cankar Urša, Smrečje 12, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 01003277, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gno-174657
Cvitič Uroš, Cesta na Log 34, Notranje
Gorice, študentsko izkaznico, št. 64020025,
izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gnm-174659
Čokl Igor, Na Poljanah 29, Maribor,
delovno knjižico, št. 9909. m-1856
Danojlić Radojica, Kraljeva 19, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnf-174516
Drobnič Anja, Cesta 59C, VidemDobrepolje, študentsko izkaznico, št.
11040376, Visoka šola za zdravstvo.
gne-174817
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
dovolilnico,št. 0004749, 0006267 z oznako
191/11
in
dovolilnice,
št.
000502,
000503,000504 z oznako 891/11 s strani
Gospodarske
zbornice
Slovenije.
gnm-174984
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
CEMT
dovolilnico,
št.
0177/2004.
gnp-174985

EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
dovolilnico, št. 0004749 z oznako 191/11,
izdana s starni Gospodarske zbornice.
gnk-174986
Frokaj Zoran, Log 28E, Hrastnik, delovno
knjižico. gnt-174777
Gaber Teja, Ulica 9. septembra 195,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
20040090, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnu-175051
Gajer Marko, Golobova ulica 7, Maribor,
delovno knjižico, št. 18601. m-1865
Habat Tomo, Mengeška cesta 39, Trzin,
delovno knjižico. gnm-174834
Harej Metka, Zalošče 29/e, Dornberk,
vozno karto, št. 192, izdal Avrigo d.d. Nova
Gorica. gnn-174858
Jakoš Bojan, Ob Ljubljanici 36/a, Ljubljana,
delovno knjižico. gne-174642
Jernejčič Ivan, Pohlinova 16, Ljubljana,
investicijski kupon posebnega vzajemnega
slada Modra kombinacija št. 28, izdanega dne
30. 9. 2000 in se glasi na 14005 enot
premoženja posebnega slada. gnu-174826
Kocjan Nina, Trzinska cesta 7, Mengeš,
študentsko izkaznico, št. 01003423, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gnc-174969
Kodrič Janja, Velika vas pri Krškem 37/b,
Leskovec pri Krškem, študentsko izkaznico,
št. 21040418, izdala FDV v Ljubljani.
gnw-174599
Kološa Tanja, Dobrovnik 239, Dobrovnik
– Dobronak, študentsko izkaznico, št.
61148112. m-1857
Kolovšek Ana, Cankarjeva ulica 9, Šmarje
pri Jelšah, delovno knjižico. gnq-174530
Kosec Ladislav, Zg. Gameljne 49,
Ljubljana Šmartno, investicijski kupon
vzajemnega sklada Modra kombinacija, št.
34, izdanega dne 30. 9. 2000 in se glasi na
5022 enot posebnega vzajemnega sklada.
gne-174892
Kovačič Urban, Sebenje 84, Bled,
študentsko izkaznico, št. 23030112, Fakulteta
za strojništvo. gns-174832
Krjezi Afrim, Korte 83, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnm-174509
Legiša Justina, Partizanska 29, Maribor,
izkaznico vojnega veterana, št. 005272.
m-1867
Lužar Mitja, Šentjurij 21, Mirna Peč,
delovno knjižico, ser. št. 567748, reg. št.
46496, izdala UE Novo mesto. gnt-174852
Marovt Klemen, Parižlje 17, Braslovče,
študentsko
izkaznico,
št.
41970162,
Medicinska fakulteta. gnl-174760
Morela Milan s.p., Dol pri Ljubljani 28A,
Dol pri Ljubljani, izvod licence skupnosti za
vozilo Tam 100T8B, reg. oznaka LJ A1-91Y,
izdano dne 6. 5. 2004 na obrtni zbornici
Slovenije, z veljavnostjo do 17. 3. 2009.
gnr-174783
Novak Metka, Imenje 8/a, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 30012889, izdala
Fakulteta za kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnk-174936
Nunar Hermina, Polje 17, Izola – Isola,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, št.
1749-218-94,izdano
20. 6.
1996
pri
Gospodarski zbornici Slovenije. gni-174963
Perla Marijo, Krasinec 3, Gradac,
študentsko izkaznico, št. 64000286, izdala
Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gns-175053
Perše Maja, Zbure 31, Šmarješke Toplice,
delovno knjižico. gnh-174514
Pijetlović Damir, Preglov trg 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-174785
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Prevozi Miha Aco Mihajlović s.p., Tržaška
cesta 122, Ljubljana, izvod licence za vozilo
Peugeot Boxer 2,5d, reg. št. KR P8-411,
izdana 21. 5. 2001 na OB Slovenije.
gni-174913
Primožič Tea, Na Šancah 10, Ravne na
Koroškem, študentsko izkaznico, št.
04032584, izdala Fakulteta za upravo v
Ljubljani. gnw-174649
Skalerić Eva, Ulica bratov Jančar 25,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41960218,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnx-174873
Strah Tadeja, Zvezna ulica 66, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41960036, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnu-174551
Suvajac Marinko, Jenkova cesta 21,
Velenje, izvod licenceskupnosti za vozilo, reg.
št. CE V5-090, znamke Neoplan N 117-2,
izdan 16. 9. 2004. gnm-174859
Šerbedžić Anita, Frankopanska ulica 23,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-174954

Št.

Šiljak Marina, Partizanska 12/b, Rakek,
vozno karto, št. 13-205, izdal Avrigo Nova
Gorica. gny-174622
Štimec Klavdija, Kolodvorska cesta 19,
Kočevje, študentsko izkaznico, št. 19398139
– dvojnik, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnn-174933
Štravs Simon, Frankovo naselje 79, Škofja
Loka, potrdilo o opravljenem izpitu za
inštruktorja B kategorije. gnu-174951
VARNOST MARIBOR d.d., Kraljeviča
Marka ulica 5, Maribor, službeno izkaznico,
izdana na ime Pišek Marjan, Hrovatova ulica
3, Limbuš, evidenčna številka 000434 z dne
10. 5. 2004, izdana s strani Ministrstva za
notranje zadeve. gnc-174769
Verdir Jasna, Moste 1/a, Žirovnica,
študentsko izkaznico, št. 26106071, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnv-174925
Vilar Zdravko, Pod lipami 2, Velike Lašče,
orožni list, št. 10794. gnh-174964
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Vrhovšek Franc, Podgornikova 5,
Ljubljana, vozno karto, št. 1799 – 1005
popust, izdal LPP. gnk-174711
Zabavnik Anja, Ljubljanska 24, Kamnik,
vozno karto, št. 420253. gnx-174948
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico št. ZI-050/JM na ime Jožica
Možina. - Ob-35985/04
Zukić Pašić Tea, Savska cesta 11,
Mojstrana, delovno knjižico. gnw-174724
Žerjav Denis, Kristan Vrh 31, Podplat,
delovno knjižico. gnr-174529
Žilavec Damjan, Vrtna ulica 8, Murska
Sobota, vozno karto, št. 476, izdal Avtobusni
promet Murska Sobota. gnz-174621
Žindaršič Matjaž, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19792871,
Ekonomska fakulteta. gng-174740
Žumer Tom, Župančičeva 2, Kamnik,
dijaško izkaznico, izdal Center strokovnih šol
Ljubljana Bežigrad. gnn-174908

VSEBINA

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

8929
8929

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

8929
8929
8929
8929
8930
8930
8936
8939

Javni razpisi

8954

8942
8942
8943
8944
8944
8950
8951

Javne dražbe

8958

Razpisi delovnih mest

8959

Druge objave

8965

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

8966
8966

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

8968
8968
8968
8968
8968
8969
8970
8970
8970
8975
8975
8975
8977
8977
8977
8977
8979
8979
8979
8979
8980
8983
8985
8985
8986

Stran

8988 /

Št.
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PRAVKAR IZŠLO

Zakon o varnosti cestnega
prometa (ZVCP-1)
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Miha Kunstlerja
Novi Zakon o varnosti cestnega prometa je sopotnik novega Zakona o
prekrških. Oba zakona začneta veljati 1. januarja 2005. Uvedba glob za
prekrške, kaznovanje za prekrške po hitrem postopku, nove pristojnosti
občinskih ali mestnih redarjev, ki ne bodo nadzorovali le mirujočega prometa,
temveč tudi promet na območjih za pešče, urejali promet na območjih
umirjenega prometa in smeli zahtevati tudi vozniško in prometno dovoljenje,
kakor tudi strožje kazni za kršitev prometnih predpisov, so dovolj tehtni razlogi,
da bo treba poznati določbe novega Zakona o varnosti cestnega prometa.
V uvodnih pojasnilih inšpektorja Generalne policijske uprave obsežno
razlagata posamezne zakonske določbe in še posebej opozarjata na nove
zakonske rešitve. Njuna opozorila, da je na primer obračanje na delu ceste,
kjer bi bilo to nevarno, prepovedano, da je v zakonu natačneje opredeljena
prednost v križišču, saj vključuje tudi kolesarske steze in pasove za avtobusni
promet, navodila, kako je treba ravnati ob prometni nesreči, in mnoga druga
bodo vsekakor v pomoč pri razumevanju posameznih zakonskih členov.
Knjigo zaključuje obširno stvarno kazalo, ki bo gotovo olajšalo iskanje
posameznih členov. Predpisane kazni pa so objavljene v polkrepkem tisku,
kar zagotavlja večjo preglednost obsežnega zakona.
Z ALOŽBA

– 261201 broširana izdaja
Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


4500 SIT z DDV

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1)
– 261201 broširana izdaja 4500 SIT z DDV

Štev. izvodov
Davčna številka

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčni zavezanec
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum
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NE

Podpis in žig
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