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

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 353-158/2004-136
Ob-38118/04
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. 03/747-13-38.
3. Datum izbire: 28. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvajanje zimske službe na
lokalnih cestah v zimskih sezonah
2004/2005 in 2005/2006 v Občini Šentjur.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VOC d.d., Lava 42, 3000
Celje.
7. Pogodbena vrednost: po ceniku.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
po ceniku; po ceniku.
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:
28. 12. 2004.
Občina Šentjur
Št. 351-1297/2004-119
Ob-38119/04
1. Naročnik: Občina Šentjur.
2. Naslov naročnika: Mestni trg 10, 3230
Šentjur, tel. 03/747-13-38.
3. Datum izbire: 13. 12. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter zunanje ureditve, vključno s pripravo in pridobitvijo
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celotne projektne in tehnične dokumentacije novogradnje večstanovanjskega
kompleksa »Livada-1« v Šentjurju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša
ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CMC d.d., Lava 42, 3000
Celje.
7. Pogodbena vrednost: 267,181.250
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 106,872.500 SIT z
DDV.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
346,223.500 SIT z DDV in 267,181.250 SIT
z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: 351-1297/2004-119, Ob-29929/04.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
28. 12. 2004.
Občina Šentjur
Ob-50/05
1. Naročnik: INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg svobode 9, p.p.
8, 8290 Sevnica.
3. Datum izbire: 18. 10. 2004.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: prestavitev ceste R3-679/3909
Breg – Sevnica in izgradnja nadvoza nad
železniško progo Ljubljana – Zagreb v
Orehovem.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena, pravilna ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 774,805.965,55
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
866,071.976,39 SIT, 774,805.965,55 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
3. 1. 2005.
INFRA izvajanje investicijske
dejavnosti, d.o.o.
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Podelitev koncesij
Št. 01-4/04
Ob-38141/04
1. Naročnik: Občina Hoče-Slivnica.
2. Naslov naročnika: Pohorska c. 15,
2311 Hoče, tel. 02/616-53-20, faks
02/616-53-30.
3. Vrsta in opis koncesije: koncesija za
opravljanje ﬁzioterapevtske dejavnosti v
Občini Hoče-Slivnica.
4. Število prejetih ponudb: 1.
5. Merila za dodelitev koncesije in utemeljitev izbire: koncesija se ne podeli zaradi
negativnih mnenj in prepovedi širitve mreže
s strani ZZZS in ZD Maribor.
6. Datum odposlanja zahteve za objavo:
28. 12. 2004.
Občina Hoče-Slivnica

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-38/05
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: Tomaž Kosmač, Kolodvorska 11,
1506
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386/1/29-14-336, faks +386/1/29-14-833,
elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup kolesnih dvojic 25 t
s termično močno obremenljivimi kolesi za
tovorne vagone s podstavnimi vozički y-25.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.23.14.00-6,
dopolnilni
besednjak:
x008-2 x016-1.
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II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
500 kpl. kolesne dvojice 25 t s termično
močno obremenljivimi kolesi za tovorne
vagone s podstavnimi vozički y25. Ocenjena vrednost naročila je 420,000.000 SIT
z DDV.
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: 3. 1. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-114/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje,
kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor za
investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58,
elektronska
pošta:
maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nabava in montaža splošne,
medicinske in tehnološke opreme za prostore novogradnje ginekološko porodniškega
oddelka Splošne bolnišnice Murska
Sobota.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
nabava in montaža splošne, medicinske
in tehnološke opreme za prostore novogradnje
ginekološko
porodniškega
oddelka Splošne bolnišnice Murska
Sobota.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: 14. 1. 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 1
2) Vrsta in obseg: splošna medicinska
oprema.
Sklop št. 2
2) Vrsta in obseg: pregledne in OP luči z
dodatki.
Sklop št. 3
2) Vrsta in obseg: medicinski aparati.
Sklop št. 4
2) Vrsta in obseg: ultrazvočni aparati.
Sklop št. 5
2) Vrsta in obseg: tehnološka oprema.
Sklop št. 6
2) Vrsta in obseg: računalniška oprema.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Storitve
Ob-104/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vlada Republike Slovenije, Center za informatiko, kontaktna oseba: Tadeja Maček,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.cvi@gov.si, internetni
naslov: http://www.sigov.si/cvi/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Vlada Republike Slovenije,
Center za informatiko, Langusova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-86-00,
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faks +386/1/478-86-49, elektronska pošta:
gp.cvi@gov.si,
internetni
naslov:
http://www2.gov.si:8000/javnar/jnvodg.nsf.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ODZAV.IT-11/2004.
II.2.3) Kategorija storitve: 07.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: storitve zavarovanja računalniške in komunikacijske opreme v lasti Republike Slovenije za 3-letno obdobje.
Vrednost: 29.000,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za
oddajo: 1. 2. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2004.
Vlada Republike Slovenije,
Center za informatiko

Javni razpisi
Blago
Št. 0/02-13/04

Ob-90/05

Preklic
JEKO-IN, javno komunalno podjetje,
d.o.o., Jesenice, preklicuje javno naročilo
»Dobava PEHD zabojnikov za ekološke
otoke velikosti 1100 l in PEHD zabojnikov za
komunalne odpadke velikosti 120, 240, 1100
l«, objavljeno v Ur. l. RS, št. 132 z dne
10. 12. 2004, Ob-34062/04.
JEKO-IN, javno komunalno
podjetje, d.o.o., Jesenice
Ob-38120/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Phare pisarna,
kontaktna oseba: Marko Verbič, vodja
Oddelka za mednarodne odnose in razvojno
pomoč, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel.
++386/1/478-90-69,
faks
++386/1/478-91-55, elektronska pošta:
marko.verbic@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mkgp/eng/phare.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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nadgradnja informacijskega
sistema IAKS ter ﬁtosanitarnega in veterinarskega informacijskega sistema.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
projekt bo služil nadgradnji obstoječega
informacijskega sistema z nabavo manjkajoče opreme za delo na področjih ter
za zagotavljanje dodatnih informacijskih

varnostnih ukrepov obstoječih sistemov
v kmetijstvu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija – seznam
lokacij je opisan v razpisni dokumentaciji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.20.00.00-1, dopolnilni besednjak: računalniška oprema in blago; dodatni predmeti,
glavni besednjak: 31.00.00.00-6, dopolnilni
besednjak: električne naprave, aparati,
oprema in potrošni material; dodatni predmeti, glavni besednjak: 72.00.000-5, dopolnilni besednjak: računalniki in podobne storitve; dodatni predmeti, glavni besednjak:
80.00.000-4, dopolnilni besednjak: izobraževalne storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
– sklop 1: oprema delovnih mest,
– sklop 2: strežniki I.,
– sklop 3: omrežna oprema,
– sklop 4: strežniki II.,
– sklop 5: programska oprema za manipulacijo s prostorskimi podatki,
– sklop 6: ročna GPS naprava,
– sklop 7: omrežni sistem programske
opreme.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.20.00.00-1, dopolnilni besednjak: računalniška oprema in blago; dodatni predmeti,
glavni besednjak: 31.00.00.00-6, dopolnilni
besednjak: električne naprave, aparati,
oprema in potrošni material; dodatni predmeti, glavni besednjak: 72.00.000-5, dopolnilni besednjak: računalniki in podobne storitve; dodatni predmeti, glavni besednjak:
80.00.000-4, dopolnilni besednjak: izobraževalne storitve.
3) Obseg ali količina:
Sklop št.

Opis

Sklop 1
Sklop 2
Sklop 3
Sklop 4
Sklop 5

Oprema delovnih mest
Strežniki I
Omrežna oprema
Strežniki II
Programska oprema
za manipulacijo s
prostorskimi podatki
Ročna GPS naprava
Omrežni sistem
programske opreme

Sklop 6
Sklop 7

Količina

406
4
9
4
15
22
12

Sklopa št. 2 in 4 morata biti ponujena
skupaj!
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: opis
računalniške opreme v 7 sklopih, instalacija
ter usposabljanje je na voljo v tehničnih speciﬁkacijah razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ponudniki morajo upoštevati navodila v razpisni dokumentaciji. Variante
rešitve niso sprejemljive.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– razpisna garancija: ponudniki morajo
skupaj s ponudbo predložiti razpisno garancijo v višini 1% od ponujene cene. Ta garancija bo po končanem postopku razpisa
vrnjena neuspešnim ponudnikom, uspešnemu ponudniku pa potem, ko bodo
pogodbo podpisale vse stranke. Razpisna
garancija bo unovčena, če ponudnik ne bo
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izpolnil obveznosti, ki so navedene v njegovi
ponudbi;
– izvedbena garancija: izbrani ponudnik
bo moral ob podpisu pogodbe predložiti
garancijo za izvedbo v višini 10% pogodbene cene izražene v evrih. Garancijo za
izvedbo mora ponudnik predložiti najkasneje v 30 dneh po prejemu pogodbe podpisane s strani naročnika. Če izbrani ponudnik
ne predloži garancije za izvedbo v zahtevanem roku, bo pogodba neveljavna. Pripravljena bo nova pogodba in poslana ponudniku, ki je predložil naslednjo ekonomsko
najugodnejšo
in
tehnično
ustrezno
ponudbo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– plačila s tujimi ponudniki bodo opravljena v evrih, z slovenskimi ponudniki pa v
slovenski nacionalni valuti,
– plačila bodo potrjena in pripravljena s
strani Ministrstva za kmetijstva, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
Slovenija,
– v primeru, da bo pogodba sklenjena s
slovenskim ponudnikom, bo plačilo izvršeno
v SIT, na podlagi nakupnega tečaja EURO
pri Banki Slovenija na dan izvedbe plačila,
na bančni račun ponudnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor je ponudnik 'joint venture' ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb,
morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka
posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene pogoje v skladu z slovensko zakonodajo in morajo na zahtevo pogodbene organizacije, določiti enega izmed njih, da
zastopa njihovo združenje ali konzorcij.
Sestava združenja ali konzorcija pravnih
oseb ne sme biti spremenjena brez vnaprejšnjega pisnega obvestila pogodbeni
organizaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom
izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali
ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti: izločeni bodo vsi
ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti, ki so
sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega
postopka po nacionalnih zakonodajah in
uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost v
skladu z zakonskimi določbami države, v
kateri so bili ustanovljen, ali določbami
države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljuﬁjo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje ﬁnančnim interesom Skupnosti;
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se ﬁnancira

iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo
z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpis iz sodnega registra oziroma
priglasitveni list, ki dokazuje, da so prijavitelji registrirani po Zakonu o gospodarskih
družbah kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki v državi, kjer so ustanovljeni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o letnem prometu podjetja za zadnja 3 leta
(2001, 2002, 2003).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
Dokazilo, da je podjetje tehnično usposobljeno (kvaliﬁkacije) izvesti projekt z referencami projektov podobne velikosti in narave.
Reference morajo biti vpisane v ustrezne
obrazce razpisne dokumentacije.
Informacija o referenčnih projektih (najmanj 2) mora biti priložena ponudbi.
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.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: ni primerno.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: napoved objave: EuropeAid/
119458/D/S/SI.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2003/004-938.01.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 3. 2005.
Valuta: EURO.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 3. 2005 do 10. ure
po lokalnem času.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: po en predstavnik ponudnika s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 3. 2005 ob
11. uri po lokalnem času, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Phare 2003 Nacionalni program za Republiko Slovenijo, projekt št. SI0301.01, CRIS št. 2003/004-938.01,
naslov projekta “Nadgradnja informacijskega sistema IAKS ter ﬁtosanitarnega in
veterinarskega sistema”.
a) Programme
Phare – Kmetijstvo.
b) Financing
Finančni sporazum – Memorandum med
Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo
2003.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 12. 2004.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-38121/04
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic of
Slovenia, Phare Ofﬁce, for the attention of:
Mr. Marko Verbič, Head of Department for
International Affairs and Development
Assistance, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Telephone ++386/1/478-90-69,
Fax ++386/1/478-91-55, electronic mail:
marko.verbic@gov.si, internet address:
http://www.gov.si/mkgp/eng/phare.php.
I.2) Address from which further information can be obtained: as in I.1.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: as in I.1.
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: as in I.1.
I.5) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1.2) Type of supplies contract: purchase.
II.1.5) Title attributed to the contract by
the contracting authority: upgrading of
Information System within IACS and Phytosanitary and Veterinary Information System.
II.1.6) Description/object of the contract:
this project will be used for upgrading
the existing IT facilities and purchasing
of missing equipment for work in ﬁelds
and to secure additional IT safety measures of existing systems in agricultural
sector.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: Slovenia – List of
locations presented in the Tender Dossier.
NUTS code: SI00.
II.1.8.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): Main vocabulary, Main object:
30.20.00.00-1, Supplementary vocabulary,
Main object: Computer equipment and supplies, Main vocabulary, Additional objects:
31.00.00.00-6, 72.00.000-5, 80.00.000-4,
Supplementary
vocabulary, Additional
objects: Electrical machinery, apparatus,
equipment and consumables, Computer
and related services, Educational services.
II.1.9) Division into lots: yes.
Lot No 1 – Desktop equipment
Lot No 2 – Servers I.
Lot No 3 – Network equipment
Lot No 4 – Servers II.
Lot No 5 – SW for spatial data manipulation
Lot No 6 – GPS hand held
Lot No 7 – Network System SW.
1.1) Common Procurement Vocabulary
(CPV): Main object, Main vocabulary:
30.20.00.00-1, Supplementary vocabulary: Computer equipment and supplies;
Additional objects, Main vocabulary:
31.00.00.00-6, Supplementary vocabulary: Electrical machinery, apparatus,
equipment and consumables, Additional
objects, Main vocabulary: 72.00.000-5,
Supplementary vocabulary: Computer and
related services, Additional objects, Main
vocabulary: 80.00.000-4, Supplementary
vocabulary: Educational services.
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3) Scope or quantity
Lot No

Description

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5

Desktop equipment
Servers I
Network equipment
Servers II
SW for spatial data
manipulation
GPS hand held
Network System SW

Lot 6
Lot 7

Quantity

406
4
9
4
15
22
12

Lot 2 and Lot 4 must be submitted
together.
Tenders may be submitted for: one lot,
several lots, all lots.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: the
description of computer equipment under 7
lots with information on installation and training is available in the Technical Speciﬁcations of the Tender Dossier.
II.2.2) Options, description and time
when they may be exercised: the tenderers
are expected to follow instructions provided
in the Technical Speciﬁcations. No variant
solutions are allowed.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: period in months: 12 from
the award of the contract.
III.1.1) Deposits and guarantees
required:
– tender guarantee: tenderers must provide a tender guarantee of 1% of their tender price when submitting their tender. This
guarantee will be released to unsuccessful
tenderers once the tender procedure has
been completed and to the successful tenderer upon signature of the contract by all
parties. This guarantee will be called upon if
the tenderer does not fulﬁl all obligations
stated in its tender;
– performance guarantee: the successful
tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10% of the amount of the
contract at the signing of the contract. This
guarantee must be provided no later than 30
days after the tenderer receives the contract
signed by the Contracting Authority. If the
selected tenderer fails to provide such a
guarantee within this period, the contract will
be void and a new contract may be drawn
up and sent to the tenderer which has submitted the next best compliant tender.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions:
Payments shall be made in euro for foreign Contractors and in national currency for
Slovenian Contractors.
Payments shall be authorised and made
by Ministry of Agriculture, Forestry and
Food, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenia.
In the case a contract with the Slovenian
suppliers the payment shall be made in SIT
on the basis of the equivalent value of the
buying rate of EURO of the Bank of Slovenia
on the day preceding payment to the supplier’s account number.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded: if
the Contractor is a joint venture or consortium of two or more persons, all such persons
shall be jointly and severally bound to fulﬁl
the terms of the contract according to the law
of the state of the Contracting Authority and
shall, at the request of the Contracting

Authority, designate one of such persons to
act as leader with authority to bind the joint
venture or consortium. The composition of
the joint venture or consortium shall not be
altered without the prior consent in writing of
the Contracting Authority.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier or
service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required: any supplier may be disqualiﬁed who:
a) is bankrupt or being wound up, are
having their affairs administered by the
courts, have entered into an arrangement
with creditors, have suspended business
activities are the subject of proceedings
concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
b) has been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment which has the force of res judicata;
c) has been guilty of grave professional
misconduct proven by any means which the
Contracting Authority can justify;
d) has not fulﬁlled obligations relating to
the payment of social security contributions
or the payment of taxes in accordance with
the legal provisions of the country in which
they are established or with those of the
country of the Contracting Authority or those
of the country where the contract is to be
performed;
e) has been the subject of a judgment
which has the force of res judicata for fraud,
corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental
to the Communities’ ﬁnancial interests;
f) following another procurement procedure or grant award procedure ﬁnanced by
the Community budget, they have been
declared to be in serious breach of contract
for failure to comply with their contractual
obligations.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: extract from the Register of companies issued by a competent judicial or
legal authority of the country in which it is
established.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required: a statement of
the ﬁrm’s overall turnover for the last three
years (2001, 2002, 2003).
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required: a description of the ﬁrm’s
qualiﬁcations with reference to projects of
similar nature and the same scope. The
description needs to follow the format
attached to the Tender Dossier.
The information on major relevant
projects related to this contract (at least 2)
must be submitted in the offer.
III.3.1) Is provision of the service reserved
to a speciﬁc profession: no.
III.3.2) Will legal entities be required to
state the names and professional qualiﬁcations of the personnel responsible for execution of the contract: no.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.1) Have candidates already been
selected: no.
IV.1.2) Justiﬁcation for the choice of
accelerated procedure: not applicable.
IV.1.3.1) Prior information notice concerning the same contract: forecast:
EuropeAid/119458/D/S/SI.

IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed to
the ﬁle by the contracting authority:
2003/004-938.01.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: obtainable until 1. 3. 2005.
Currency: EURO.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders:
1. 3. 2005.
Time: 10 a.m. local time.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: until
90 days from the deadline stated for receipt
of tenders.
IV 3.7.1) Persons authorised to be
present at the opening of tenders: only one
representative of bidders with written authorization.
IV.3.7.2) Date, time and place: 1. 3. 2005
at 11.00 a.m. local time; Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, Slovenia.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
yes.
VI.3) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes; Phare 2003 National Programme for
Slovenia, project No. SI0301.01, CRIS No.
2003/004-938.01, project title “Upgrading
the Information System within IACS and
Phytosanitary and Veterinary Information
System”.
a) Programme: Phare – Agriculture.
b) Financing: Financial Agreement –
Memorandum between Republic of Slovenia
and European Commission 2003.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
24. 12. 2004.
Ministry of Agriculture, Forestry
and Food of the Republic of Slovenia
Ob-38122/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ul. 4, 6210
Sežana, kontaktna oseba: mag. Silvana
Šonc, direktorica zavoda ali Matej Maver
namestnik vodje nabave in investicij, Cankarjeva ul. 4, 6210, Sežana, Slovenija, tel.
05/70-74-000, faks 05/73-41-302, elektronska pošta: bolnica.sezana@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bolnišnica Sežana,
Cankarjeva ulica 4, Sežana.
II.1.9) Razdelitev na skope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
živil po posameznih sklopih:
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01.01. splošno prehrambeno blago,
01.02. sadje in zelenjava,
01.03. meso in mesni izdelki,
01.04. perutnina in perutninski izdelki,
01.05. ribe,
01.06. mleko in mlečni izdelki,
01.07. kruh in pecivo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
28. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 200.000 SIT, če ponudba v kumulativi
presega vrednost 5 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnih mesečnih računov, plačilni rok 60 dni od potrditve računa.
Ostale zahteve navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statutom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN1. Pri poslovanju morajo ponudniki
upoštevati vse veljavne predpise, ki urejajo
področje živil, ravnanja z njimi in transporta
le-teh; obvezno je poslovanje v skladu s
HACCP programom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za to po posebnih predpisih
tako dovoljenje potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi takega kaznivega dejanja;
4. da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da ponudnikovega poslovanja ne vodi izredna uprava; ali
da ni bil uveden katerikoli drugi postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
6. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi z svojim poslovanjem;
7. ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe: BON-1/P in potrdilo
poslovne banke o plačilni sposobnosti;
2. za samostojne podjetnike: potrdilo
poslovne banke in podatke iz bilance uspeha
in bilance stanja za leto 2004, ki jih potrdi
pristojni davčni urad;
3. za kmete potrdilo o višini katastrskega
dohodka v letu 2003 in potrdilo DURS o
poravnanih davkih;

4. mnenje pooblaščenega revizorja
izdano v skladu z Odredbo o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga in materiala, podizvajalcev in kooperantov, zapadle
do dneva oddaje ponudbe na predmetni
javni razpis;
5. ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporečnosti ponujenih živil
v celotnem procesu in prometu oziroma da
ravna pri svojem delu v skladu s HACCP
programom;
2. da ima vozni park za prevoz živil, ki
omogoča dostop do prevzemnega mesta za
živila skladen z veljavnimi predpisi in
HACCP programom;
3. da lahko zagotovi dnevno dobavo
ponujenih živil;
4. da nudi 60-dnevni plačilni rok;
5. ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– ﬁksnost cen,
– plačilni pogoji.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-10/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 2. 2005, cena:
15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR št. 01100
– 6030278864 pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 2. 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: najmanj 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov, ki predložijo pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 2. 2005
ob 11. uri na sedežu zavoda.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2004.
Bolnišnica Sežana
Ob-1/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Krško, kontaktna oseba: Matjaž Pirc,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-277, faks 07/49-81-276,
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elektronska pošta: Matjaz.pirc@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
javne razsvetljave ter javnih zavodov v
Občini Krško od 1. 4. 2005 do 31. 12.
2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Krško.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 40100000-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za en ali za
oba sklopa, in sicer:
– dobava električne energije za potrebe
javne razsvetljave 3.628.143 kWh (podatek
za celo leto),
– dobava električne energije za potrebe
javnih zavodov 1.765.813 kWh (podatek za
celo leto).
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo obsega dobavo predvidenih količin
električne energije od 1. 4. 2005 do 31. 12.
2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 4. 2005 do 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 30 dneh po prejemu mesečnih računov v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna.
Račune bo dobavitelj izstavljal ločeno za
javno razsvetljavo ter ločeno za vsak
zavod.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo vseh družbenikov. Oddaja del podizvajalcem ni dovoljena.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti – licenco,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,

Stran

82 /

Št.

2 / 7. 1. 2005

– da imajo pravočasno poravnane svoje
obveznosti do dobaviteljev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
– licenca javne agencije RS za energijo,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je bil
zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za pravosodje) ter izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja, v primeru, da ponudbena cena presega 50 mio SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 2. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254 –
0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 2. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 3. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 2. 2005
ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
Matjaž Pirc, tel. 07/49-81-277.
Občina Krško
Ob-2/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za
javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiograﬁjo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni od datuma prevzema
blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
ﬁnančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev na osnovi predloženih dokumentov,
podatkov in dokazil navedenih v točkah
III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega
davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilna odločbe; potrdilo ne sme starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo
banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za prijavitelje, ki ne predložijo
obrazca BON-2); dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
8. da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katerega se prijavlja;
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v speciﬁkaciji zahtev naročnika in v prilogi
5.a k speciﬁkaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet
dostave blaga;
11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;

12. da bo imel blago, ki bo predmet
pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. CE oznaka za vse ponujene vrste
blaga iz razpisa.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 10. 2. 2005.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (zgradba oskrbe in
vzdrževanja), vsak delovni dan med 11. in
13. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD:
Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiograﬁjo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 2. 2005.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 17. 3. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje
ponudnika, za kar bodo predložili pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
5. 4. 2005 ob 12. uri; v pisarni vodje nabave
medicinskega zdravstvenega potrošnega
materiala, Monika Lepoša, univ. dipl. ekon.,
(zgradba Uprave).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
letna vrednost naročila je 90,000.000 SIT z
DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2004.
Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila
Ob-31/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Ciciban Sevnica, kontaktna oseba:
Tomaž Rantah, NHM 22, 8290 Sevnica, tel.
07/816-16-50, faks 07/816-16-55.
I.2) Naslov kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2005.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj,
dobave ali izvedbe: Vrtec Ciciban Sevnica,
8290 Sevnica.
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: sklopi
blaga:
– kruh in pekovsko pecivo,
– sadje in zelenjava,
– mleko in mlečni izdelki,
– sveže meso,
– mesni izdelki,
– sadni sokovi in napitki,
– testenine, keksi in zmrznjeni izdelki iz
testa,
– jajca,
– perutnina, perutninski izdelki,
– ribe in zmrznjena zelenjava,
– splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 1. 3. 2005 in/ali konec
28. 2. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
lastna transirana menica v višini 10% vrednosti sklenjene pogodbe (v smislu garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti),
brez datuma dospelosti, veljavna za ves čas
trajanja sklenjene pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni pogojena.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji, v skladu z 42.
členom ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
– ponudbena cena in kompletnost sklopa
– do 12 točk,
– posebne ugodnosti ponudnika – do 6
točk,
– plačilni pogoji – do 4 točke,
– reference – do 2 točki.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti najkasneje do 18. 1. 2005; cena
10.000 SIT (z vključenim DDV), plačano z
nakazilom na TRR št.: 01310-6030641345;
ponudniki naj navedejo svojo davčno številko in točen naslov; davčna številka naročnika je 44269536.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb: najkasneje do 1. 2. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe: slovenski.
IV.3.6) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 2. 2005
ob 13. uri, v pisarni ravnatelja, na naslovu
NHM 22 Sevnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2005.
Vrtec Ciciban Sevnica
Št. 404-08-587/2004-2
Ob-92/05
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,
faks
01/431-90-35,
01/471-17-30,
internetni
naslov:
www.mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, dodatne informacije –
vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta
Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11,
01/471-23-43,
faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta:
bostjan.purkat@mors.si
in
dusan.cirar@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, dodatne informacije –
vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta
Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11,
01/471-23-43,
faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta:
bostjan.purkat@mors.si
in
dusan.cirar@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) 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 351/2004 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tkanina za izdelavo letne bojne uniforme
– maskirne.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je Centralno
skladišče MORS, Miheličeva ul. b. št., Ljubljana-Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 100.000
metrov tkanine za izdelavo letne bojne uniforme – maskirne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklenila do
izvedbe predmetnega nakupa - februar
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe in izjavo banke, da bo v
primeru sklenitve pogodbe s ponudnikom
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, vse pod pogoji, kot
je razvidno iz III.2.1.2.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
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računa je 30 dni po uradnem prejemu
računa na naročnikov naslov.
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 lastna izjava (pod kazensko in
materialno odgovornostjo) v skladu s 44.
členom ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za
opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona 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 2005 ali
– fotokopija BON–1/P izdanih v letu 2005
ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– 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,
2. da ima priloženo bančno garancijo za
resnost ponudbe, v višini najmanj 1% od
vrednosti njegove ponudbe, brez DDV, kot
jamstvo, da bo, če bo izbran, sklenil pogodbo
z naročnikom pod razpisnimi pogoji, kolikor
ponudba presega vrednost 30,000.000 SIT
brez DDV, veljavno najmanj 120 dni od
dneva odpiranja ponudb,
3. da ima podpisano in žigosano izjavo
banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo
izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v višini najmanj 1% od vrednosti
pogodbe, brez DDV z veljavnostjo vsaj še 1
mesec čez trajanje pogodbe, v kolikor bo s
ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta
presegala vrednost 30,000.000 SIT brez
DDV,
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4. da ima priloženo poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudbe, da ima
ponudnik poravnane vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe,
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da ima priložen in podpisan ter žigosan
vzorec pogodbe,
– da ima priložen zahtevani vzorec.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena: najnižja skupna vrednost posameznega sklopa.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno, oceno vzorca in rok
dobave.
1. cena – 50 točk,
2. ocena vzorca tkanine – 40 točk,
3. rok dobave za 1. dobavo – 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu
določil
naročnik:
404-08-587/2004-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 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 351/2004-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 10. 2. 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 sklenitve pogodbe, na podlagi
pravnomočne odločitve o oddaji javnega
naročila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 2. 2005
ob 11. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Kardeljeva pl. 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: ogled vzorca
je možen pri Valeriji Čižman. Za ogled se je
potrebno predhodno telefonsko najaviti.
Telefonska najava je možna vsak delovni
dan med 8. in 9. uro na tel. 01/471-28-33, v
času objave javnega razpisa pa do datuma
oddaje ponudb na ta javni razpis.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-582/2004-2
Ob-93/05
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, kontaktne osebe: 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, kontaktne osebe: 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 346/2004 – OMP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
juhe, začimbe, dodatki jedem in ostalo.
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: konzervirane in zmrznjene vrtnine in sadje.
4)
Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: začetek 26. 7. 2005.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: juhe,
začimbe, dodatki jedem in ostalo – ca.
70,400.000 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:
a) fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
b) fotokopija BON–1/P izdanih v letu
2005 ali
c) fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
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;
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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: 404-08-582/2004 – 2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 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 346/2004 – 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 10. 2. 2005 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji
ponudbe izbranim kandidatom: predvideni
datum: 20. 5. 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: 3. 1. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-115/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, Služba za
komercialne zadeve in javna naročila RTV
– Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 001/2005 – 1L–
ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup električne energije za potrebe RTV
Slovenija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vsi objekti javnega
zavoda RTV Slovenija na območju Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
27 GWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe (izdana s
strani banke ali zavarovalnice), brezpogojna
in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv,
veljavna do 25. 5. 2005, v vrednosti
10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo
na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 001/2005-1L-ODP/B.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 001/2005-1LODP/B.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na
podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
001/2005-1L-ODP/B.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 001/2005-1LODP/B.
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.
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IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-33678/04 z dne 10. 12.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– cena za 1kWh električne energije –
97%,
– cena za 1 kWh električne energije pri
odstopanjih višjih od 10 odstotkov – 3%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 001/2005-1LODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 10. 1. 2005 do
25. 2. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 001/2005-1L-ODP/B) in z
navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 2. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 2. 2005
ob 11. uri; sejna soba V. nadstropje RTV
center, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija

Gradnje
Ob-111/05
Popravek
V objavi popravka javnega razpisa Zaščita
Kompolja, naročnika INFRA d.o.o. objavljenega v Uradnem listu RS, št. 141 z dne 30. 12.
2004, Ob-37727/04, se točka IV.3.3) pravilno
glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 1. 2005 do 12. ure.
Uredništvo
Ob-38115/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
d.d. Sežana, kontaktna oseba: Duška Jurman Šukalo, Partizanska cesta 2,
6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-12-00,
faks 05/731-12-01, elektronska pošta: info@ksp-sezana.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: 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: na
severnem robu obstoječega odlagališča
se uredi ca. 2000 m2 nove odlagalne
površine. Ob severnem robu se omeji z
obodnim nasipom na katerem bo vzdrževalna cesta. Precejene izcedne vode se
preko drenažnih jarkov vodi v zbirne
cisterne.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: CERO Sežana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: oblikovanje in tesnjenje dna odlagalnega polja,
izgradnja nasipa s cesto ter drenaža.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 2. 2005, konec 30. 5.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 2.000 SIT, ob podpisu pogodbe bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih del
ter bianco menica za garancijo dobre
izvedbe pogodbenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po prejemu situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: za vse zahtevane podatke se
izpolnijo obrazci priloženi razpisni dokumentaciji in dostavijo ustrezne listine, ki se
zahtevajo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (za gospodarske družbe) ali fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdanega s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS,
– fotokopijo veljavnega dovoljenja za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila oziroma izjava, da mu po zakonu to
dovoljenje ni potrebno,
– potrdilo, da mu v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočn odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z njegovim poslovanjem,
– potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku oziroma, da ni nehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
– potrdilo Davčnega urada RS, da ima
ponudnik poravnane vse obveznosti iz
naslova davkov in drugih obveznosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran; gospodarska
družba kot dokazilo priloži bilanco uspeha
za leto 2003 ter obrazec BON 1/P, ﬁzična
oseba pa letno poročilo za leto 203 podpisano strani AJPES ter obrazec BON 1/S.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: referenčna lista ponudnika s strani
predmeta javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 90%,
2. reference 10%.
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: 19. 1. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti od ponedeljka
do petka od 9. do 11. ure po predložitvi
dokazila
o
plačilu
na
TRR
št.:
03179-1000010357.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 1. 2005 do
12. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pisno pooblastilo za
sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 1. 2005
ob 13. uri, KSP d.d., Partizanska cesta 2,
6210 Sežana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2004.
KSP d.d. Sežana
Ob-38117/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev, kontaktna oseba: Majda
Koren, Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah,
Slovenija,
tel.
03/817-14-00,
faks
03/817-14-20, elektronska pošta: domsmarje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: IBJ d.o.o. Celje, kontaktna
oseba: Milan Kristan, Ul. XIV. divizije 14,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/427-42-72,
faks 03/544-21-46, elektronska pošta:
ibj@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: IBJ d.o.o. Celje, kontaktna oseba:
Milan Kristan, Ul.XIV. divizije 14, 3000 Celje,
tel. 03/427-42-72, faks 03/544-21-46, elektronska pošta: ibj@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DSM-JN-RP01/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija ogrevanja in prezračevanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ul. 8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ogrevanja in prezračevanja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 14. 2. 2005, konec 27. 5.
2004.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem
organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
3. da ni v kazenskem postopku storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
ali da ni bil zaradi kaznivega dejanja pravnomočno obsojen;
4. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ali da ni prenehal poslovati na
osnovi sodne ali druge prisilne odločbe;
5. da ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima poravnane davke in prispevke
in poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države;
2. da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
1. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
2. da ima minimalno tri reference.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 1. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom dokumentacije na TR IBJ d.o.o. št.
0500-8010142312 Abanka Celje z navedbo
predmeta plačila: razpisna dokumentacija
za izvedbo rekonstrukcije ogrevanja in prezračevanja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 1. 2005, do 12.
ure, na sedež Dom upokojencev Šmarje pri
Jelšah.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavnik naročnika, predstavniki ponudnikov s
predloženim pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 1. 2005
ob 12. uri, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa 8, tajništvo.
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:
1. naročnik si pridržuje pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku;
2. naročnik si pridržuje pravico, da
zavrne ponudbo ponudnika, če se je le ta pri
realizaciji v dosedanjih poslovnih zadevah
izkazal kot neprimeren v smislu upoštevanja
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pogodbenih rokov, kakovosti izvajanja, plačevanja poslovnih in drugih obveznosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2004.
Dom upokojencev
Šmarje pri Jelšah
Ob-38404/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba:
Alenka Korpar, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-29-91 ali 748-29-63, faks
02/748-29-98,
elektronska
pošta:
alenka.korpar@ptuj.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: »JN št. 3: gradnja sortirnice
in odlagališča na CERO Gajke«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja sortirnice ter 1/a in 1/b odlagalnih polj na CERO Gajke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Center za ravnanje z
odpadki Gajke v Spuhlji, Dornavska cesta
26, 2250 Ptuj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
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 javnega naročila znaša:
651,910.033 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 5. 2005 in/ali konec
2. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 65,000.000 SIT). Ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu bo moral predložiti še:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti), bančno garancijo za izpolnitev
pogodbenih obveznosti – samo v primeru,
če pri izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci (v
višini podizvajalskih pogodb), bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi (v
višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec bo izvršena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami, in sicer:
– v letu 2005 največ do višine 96,179.040
SIT (cena vsebuje DDV),
– v letu 2006 največ do višine
434,127.000 SIT (cena vsebuje DDV),
– v letu 2007 pa preostali znesek do
višine pogodbene vrednosti skupaj z DDV.
Investitor bo pogodbena dela plačeval v
roku 60 dni od uradnega prejema situacije,
in sicer za vsako leto največ do zgoraj navedenega zneska.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem
statusu, ekonomski in ﬁnančni sposobnosti
ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež; 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; zoper ponudnika ne
sme biti uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna
uprava; ne sme biti uveden katerikoli drug
postopek podoben predhodno navedenim
postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež – velja samo za ponudnike
s sedežem v tujini; ponudnik mora imeti
poravnane davke in prispevke v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež; da je
ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v
Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral; ponudnik ne sme biti kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane; ponudnik
mora imeti zavarovano svojo odgovornost
za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno 32. in 33. člen
ZGO-1 in ZGO-1A; ponudnik mora imeti
izpolnjene obveznosti do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov; ponudnik
mora izpolniti in podpisati izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila; ponudnik
mora imeti izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika; ponudniku ne sme biti na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika. Če ponudnik sam ne
izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti, ga
lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim
podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben za
izvedbo predmetnega javnega naročila;
pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta,
da je znašala višina letnih celotnih skupnih
prihodkov ponudnika v preteklih poslovnih
treh letih (2001, 2002, 2003) najmanj v višini
trikratne ponujene vrednosti ter, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik posluje
manj kot tri leta ali, če ponudnik v letih 2001
in/oziroma 2002 ne izpolnjuje pogoja višine
prihodkov, morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklem letu (namesto trikratne)
najmanj štirikratno ponujeno vrednost predmetnega javnega naročila; pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila (priznanje sposobnosti) je ta, da mora biti
ponudnik sposoben ﬁnancirati izvedbo javnega naročila. Če ponudnik sam ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni kumulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem,
medtem ko pogoj ﬁnančne sposobnosti, da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih

Št.

2 / 7. 1. 2005 /

Stran

87

šestih mesecih ni bil blokiran, mora izpolnjevati vsak podizvajalec.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: da ponudnik razpolaga z najmanj
naslednjo tehnično opremo in mehanizacijo,
ki jo bo uporabil za izvedbo predmetnega
javnega naročila: 6 tovornih vozil nosilnosti
15 t, 6 tovornih vozil nosilnosti 10 t, 3 bagerje
goseničarje 20 t, 4 rovokopače 8 t, 1 rovokopač z udarnim kladivom 8 t, 1 buldožer
20 t, 1 valjar z ježem 13 t, 1 avtodvigalo 40 t,
1 komplet varilne opreme za sočelno varjenje PEHD folije, 1 komplet varilne opreme
za linijsko varjenje PEHD folije, 1 komplet
varilne opreme za ekstruzijsko varjenje,
4 skladiščne kontejnerje, 2 kontejnerja –
pisarni, drobno mehanizacijo: vibro plošča
200 kg, kompresor 15 m3, merilna optična
naprava, geodetski instrumenti (teodolit); da
je bil ponudnik v zadnjih petih letih pozitivno
ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi vsaj
enega gradbenega dela, ki je po naravi
gradnje in obsegu vsaj enakovredno razpisanemu – gradnja odlagališča nenevarnih
odpadkov skladno s Pravilnikom o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00 in
43/04) – istovrstna gradnja; da je ponudnik
v zadnjih treh letih dobavil najmanj po en
posamezen delavni stroj, ki je po tehničnih
zahtevah in kapaciteti enak ali vsaj podoben
predmetu tega razpisa – referenčni delavni
stroji (drobilec, bobnasto sito za izločanje
biološko razgradljivih odpadkov iz mešanih
odpadkov, magnetni separator kovin, bobnasto sito za izločanje drobne frakcije, stiskalnica, mešalec komposta, bobnasto sitosejalec komposta) – dobave istovrstnih
delavnih strojev; da ponudnik zagotavlja
dobavo nadomestnih/obrabljivih delov za
vse delavne stroje, ki so predmet tega razpisa, za še najmanj 10 let po začetku uporabe posameznega delavnega stroja.
Dobava nadomestnih/obrabljivih delov mora
biti zagotovljena v roku 48 ur po izdanem
zahtevku; da ponudnik (na delovno-pravni
ali obligacijsko-pravni osnovi) razpolaga s
kvaliﬁciranim in izkušenim vodilnim in drugimi strokovnim osebjem, ki bodo sodelovali
pri izvedbi razpisanih del, izmed strokovnega osebja mora ponudnik med drugim
obvezno razpolagati tudi z varilcem z ustreznim dovoljenjem – atestom – za varjenje
PEHD folije; da ponudnik (na delovno-pravni
ali obligacijsko-pravni osnovi) razpolaga z
najmanj tremi osebami, ki izpolnjujejo pogoje
za odgovornega vodjo del za zahtevne
objekte po drugem odstavku 77. člena
ZGO-1 in ZGO-1A, in sicer za: gradbena in
zaključna dela, za električne inštalacije in za
strojne inštalacije. Če ponudnik sam ne
izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni
kumulativno (skupaj) s svojimi podizvajalci.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
št.
352-06-26/04-702.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 2. 2005.
Cena: 35.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni
zakladniški račun Mestne občine Ptuj, št.
01296-0100016538, s pripisom »gradnja
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sortirnice na CERO Gajke«, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 2. 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 vključno s 1. 4. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 2. 2005
ob 10. uri; v veliki sejni sobi Mestne občine
Ptuj, št. 8/II, Mestni trg 1, Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
skladno z drugim odstavkom 89. člena
ZJN-1-UPB-1 izbranemu ponudniku oddal
tudi nadaljnje faze izvedbe podobnih gradenj, kolikor bodo izpolnjene vse zahteve
tega člena ZJN-1-UPB-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2004.
Mestna občina Ptuj
Ob-17/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Adelija Franca, Verdijeva 10, Koper, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/664-63-96, elektronska pošta: adelija.franca@koper.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje rednega vzdrževanja in varstva
občinskih cest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine
Koper.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50-500 CPA.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 3. 2005, konec 15. 3.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora dokazati sposobnost za izvedbo javnega naročila skladno
z 42., 42.a in 46. členom ZJN-1 in izpolniti
tudi druge pogoje, ki so določeni z razpisno
dokumentacijo. Ponudnik mora zagotoviti,
da izpolnjujejo pogoje za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija za dejavnost gradbeništvo,
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– da ni proti ponudniku uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in je prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– da ni dal zavajajoče podatke glede
navedenih zahtev naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovnih obveznosti,
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– da razpolaga z zadostno tehnično
opremo in prostori skladno z razpisno dokumentacijo,
– da ima ustreznega strokovnega priporočila – reference.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 1. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun št.
01250-0100005794 s pripisom – plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 1. 2005, vključno
do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 24. 2. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2005
ob 13. uri, soba 106, Verdijeva 6, Koper.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2004.
Mestna občina Koper
Ob-91/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta:
bojana.razdevsek@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 111/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška, elektro instalacijska
in strojno instalacijska dela pri ﬁnalizaciji
pošte Dol pri Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dol pri Ljubljani.

ne.

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

II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od podpisa pogodbe in
uvedbe v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 2,000.000 SIT), bančna garancija za
dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene vrednosti), bančna garancija za
odpravo napak v garancijski dobi (v višini
10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od izstavitve začasne
mesečne situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo
v celotni vrednosti do dosežene 80% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti
se plača v roku 60 dni po opravljenem kvalitetnem prevzemu in 10% pogodbene vrednosti v roku 60 dni po pridobljenem uporabnem dovoljenju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 19. 4.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih
podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne
ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri
delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
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– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu
v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti
čistih prihodkov manjših od mnogokratnika
3 ponudbene vrednosti,
– potrdilo pooblaščenega revizorja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 111/G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 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 19. 4. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 2. 2005
ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
zjn-portal: 1541
Ob-103/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan
Miro Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100, faks
04/25-19-111,
elektronska
pošta:
obcina@sencur.si,
internetni
naslov:
www.sencur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Šenčur, kontaktna
oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208
Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-105, faks
04/25-19-111,
elektronska
pošta:
obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šenčur, kontaktna oseba:
Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur,
Slovenija,
tel.
04/25-19-105,
faks
04/25-19-111,
elektronska
pošta:
obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel.
04/25-19-100, faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni
naslov: www.sencur.si.

I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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: gradnja sekundarnih kanalov in rekonstrukcija Kranjske ceste.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– gradnja sekundarnih kanalov PK II,
– gradnja kanala I/10-del,
– gradnja kanala I/8,
– gradnja kanalov v območju S2/06,
– rekonstrukcija Kranjske ceste:
– pripravljalna in rušitvena dela,
– zemeljska dela – spodnji ustroj,
– zidarska, betonska in montažna
dela,
– zgornji ustroj,
– zaključna dela,
– javna razsvetljava na Kranjski
cesti,
– rekonstrukcija ceste Pošta – Živila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šenčur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– gradnja sekundarnih kanalov PK II,
– gradnja kanala I/10-del,
– gradnja kanala I/8,
– gradnja kanalov v območju S2/06,
– rekonstrukcija Kranjske ceste:
– pripravljalna in rušitvena dela,
– zemeljska dela – spodnji ustroj,
– zidarska, betonska in montažna
dela,
– zgornji ustroj,
– zaključna dela,
– javna razsvetljava na Kranjski cesti,
– rekonstrukcija ceste Pošta – Živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% od ponujene vrednosti del,
ki mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije, 10% po opravljeni primopredaji
del, 10% po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Rok plačila je najmanj 60 dni od opravljenega posameznega primopredajnega
zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 2. 2005, cena:
50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačljivo na transakcijski
račun
Občine
Šenčur
št.
01317-0100006973 s pripisom razpisna
dokumentacija Gradnja 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 2. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 2. 2005
ob 11. uri, Šenčur.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2005.
Občina Šenčur

Storitve
Št. 5/35/1-04

Ob-38408/04

Razveljavitev
Javni razpis, objavljen v Ur. l. RS, št. 93
z dne 20. 8. 2004, Ob-22223/04 za zavarovanje Pošte Slovenije, d.o.o. je s sklepom
Državne revizijske komisije razveljavljen.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-38123/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Mirko
Zidar, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/56-27-956, faks 03/56-27-986.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava električne energije
za potrebe Občine Trbovlje, javnih zavodov
in javnega podjetja za leti 2005 in 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava na merilnih
mestih, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena je dobava približno 6.682.000 kWh
električne energije za leti 2005 in 2006,
natančnejša ocena po odjemnih mestih je
navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od ponudbene vrednosti, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
mesečnih računov v 30 dneh po prejemu
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pridobljena licenca za dobavo električne energije (6. člen energetskega
zakona);
2. 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Energetski zakon (Ur. l. RS, št.
79/99, 8/00,110/02 in 50/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 1. 2005.
Cena: 3.000 SIT, valuta: dokazilo o plačilu.
Pogoji in način plačila: stroške za dvig
razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana –
namen nakazila Razpisna dokumentacija
dobava električne energije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 1. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 1. 2005
ob 11. uri; mala sejna soba, II. nadstropje,
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2004.
Občina Trbovlje
Št. 110-1/04
Ob-28/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-04,
faks 01/306-82-06, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC, svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Irena Šalamun, univ. dipl.
prav., Ulica talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-32-17, faks 02/234-32-25,
elektronska pošta: irena.salamun@ddceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internet
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00476.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve pridobivanja objektov in zagotovitve nadomestne gradnje ali nadomestitev stanovanjskih, poslovnih in drugih
prostorov rušencem zaradi gradnje AC
odseka Lenart-Sp. Senarska.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Lenart-Sp.
Senarska.
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: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 201.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudniki morajo za dokazo-

vanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz bilance
stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 122/04 z
dne 12. 11. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 2. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 2. 2005 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 2. 2005
ob 12. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-29/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: DDC svetovanje in
inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Irena
Šalamun, univ. dipl. prav., Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-176,
faks 01/30-68-188, elektronska pošta:
irena.salamun@dd-ceste.si.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00606.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobivanje zemljišč za potrebe gradnje
AC odseka Lenart–Spodnja Senarska.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Lenart–Spodnja Senarska.
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: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,075.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 2. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo

na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 2. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 2. 2005
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 12. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/04
Ob-30/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji –
DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: DDC svetovanje in inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Urška Marinček,
univ. dipl. prav., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-184, faks:
01/30-68-188,
elektronska
pošta:
urska.marincek@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00608.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev pridobivanja zemljišč
za potrebe gradnje AC Vrba–Črnivec
(Peračica).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Vrba–Črnivec (Peračica).
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: 9 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,045.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so
potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano bilnaco oziroma izpisek iz bilance
stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 2. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2005 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 2. 2005 ob
11. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 12. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 8/5677/2004
Ob-113/05
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:
Roman Plahutnik, Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-35-45 ali
041/653-733, faks 01/474-25-02, elektronska pošta: Roman.plahutnik@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: Katarina Krepﬂ, Hajdrihova
ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-25-53, faks 01/474-25-02, elektronska pošta: Katarina.krepﬂ@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) 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: sklep št. 184/2004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Elektro-Slovenija, Hajdrihova 2, Ljubljana,
– Elektroprenos Ljubljana, Beričevo 70,
– Elektroprenos Primorska – enota
Divača, Kraška cesta 1,
– Elektroprenos Primorska – enota Nova
Gorica, Vinka Vodopivca 1,
– Elektroprenos Maribor, Pekrska cesta
20,
– Elektro-Slovenija, Vetrinjska 2, Maribor,
– Elektroprenos Podlog, Zalog 26.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: 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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pogodba bo sklenjena za čas
12 mesecev z možnostjo podaljšanja pod
enakimi pogoji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: predložitev bančne garancije za resnost
ponudbe, ki glasi na 5,000.000 SIT z rokom
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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 60 dni.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri pristojnem
sodišču oziroma za samostojne podjetnike
priglasitveni list davčnega organa (datum
izdaje listine in, če ponudnik ne predloži
originala, njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– in ostale zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: zahteve opredeljene v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– predložitev izjave ponudnika, da bo v
primeru njegove izbire pravočasno dostavljal pisarniški material po celotni Sloveniji
(po navedenih enotah Elektroprenosa) brez
dodatnih stroškov (dostava v času do 3 dni
od naročila). Izjava naj vsebuje tudi zagotovilo, da bo pisarniški material dostavil
enkratno v celotno naročeni količini in kvaliteti,
– predložitev izjave ponudnika, da bodo
pogodbeno dogovorjene cene skladne s
ponudbenim predračunom in ﬁksne ves čas
trajanja pogodbe (12 mesecev z možnostjo
podaljšanja),
– predložitev izjave ponudnika o višini
popusta na artikle iz cenika ponudnika (artikli, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu),
– predložitev izjave, da bo ponudnik
predložil vzorce pisarniškega materiala, če
jih bo naročnik zahteval.
III.2.1.4) Drugi podatki: v razpisni dokumentaciji je natančno navedeno, katere
dokumente je potrebno predložiti v originalu
in za katere zadostuje fotokopija.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena,
2. višina popusta na artikle, ki niso zajeti
v predračunu (popust na artikle iz cenika
ponudnika).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 184/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 1. 2004.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila (5.000 SIT + DDV
1.000 SIT), virmansko nakazilo z oznako
naziva javnega razpisa in dejavnost 1, sklic
na
184/2004
na
račun
št.
02924-0017900956.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 1. 2004 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 1. 2004
ob 10. uri, sejna soba D/IV. nadstropje
poslovne stavbe Eles d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana.
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: 29. 12. 2004.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 260-11/04-91
Ob-38124/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava računalniške opreme po
sklopih:
– sklop 1: strežnik za BIRPIS 21 z
opremo za varnostni prepis podatkov in
UPS,
– sklop 2: prenosna računalnika (2
kosa),
– sklop 3: računalniki (20 kosov),
– sklop 4: ostalo (monitorji (20 kosov),
tiskalniki (20 kosov), miške (20 kosov)).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti; 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. 260-11/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004 – sklop 1:
SRC.SI sistemske integracije d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,827.760,45 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-11/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004 – sklop 2:
SRC.SI sistemske integracije d.o.o., Trža-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 650.883,34 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 260-11/04 – objava v
Ur. l. RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004 – sklop
3: Comtron d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/300-35-00, faks
02/300-35-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,126.822,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-11/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 93 z dne 20. 8. 2004 – sklop 4: Trend
Net d.o.o. Računalniški inženiring, Šlandrova 6a, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/586-30-33, faks 03/586-19-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,662.600 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 10. 2004 – sklop 2, 3, 4; 29. 10. 2004 –
sklop 1.
VI.4) Število prejetih ponudb: sklop 1 - 2;
sklop 2 - 4; sklop 3 - 6; sklop 4 - 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22002/04 z dne 20. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2004.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica
Št. 7186/2004
Ob-38125/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Visoka zdravstvena šola
Maribor, kontaktna oseba: mag. Ljudmila
Kolenc, Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/300-47-00, faks 02/300-47-47,
elektronska pošta: vzs@uni-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava, vgradnja,
priklop in demonstracija opreme Simulacijskega centra Visoke zdravstvene
šole UM:
– sklop 1: lutka za simulacijo s pripadajočo dodatno opremo,
– sklop 2: ostali aparati potrebni za simulacijo,
– sklop 3: pohištvena oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop 1: lutka za simulacijo s pripadajočo dodatno opremo: 11,700.000 SIT,
– sklop 2: ostali aparati potrebni za simulacijo: 27,200.000 SIT,
– sklop 3: pohištvena oprema: 3,000.000
SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– nudeno garancijsko dobo,
– rok izvedbe del,
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 5002/2004C –
sklop 1: lutka za simulacijo s pripadajočo
dodatno opremo: Simps's d.o.o., kontaktna
oseba: Tina Prevorčnik, Motnica 3, 1236

Trzin, Slovenija, tel. 01/562-13-50,
01/561-01-38,
faks
01/562-13-39,
01/568-07-59,
elektronska
pošta:
tina@simpss.si, zivko.savic@simpss.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,454.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5002/2004C – sklop 2:
ostali aparati potrebni za simulacijo: Dräger
Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Robert
Pristavec, Nadgoriška cesta 19, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. 01/561-22-63,
faks 01/561-22-65, elektronska pošta:
robert.pristavec@draeger.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,795.964 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. 5002/2004C – sklop
3: pohištvena oprema: Dräger Slovenija
d.o.o., kontaktna oseba: Robert Pristavec,
Nadgoriška cesta 19, 1231 Ljubljana –
Črnuče, Slovenija, tel. 01/561-22-63, faks
01/561-22-65,
elektronska
pošta:
robert.pristavec@draeger.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,389.520 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. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 12. 2004.
Univerza v Mariboru
Visoka zdravstvena šola Maribor
Ob-38126/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Silva Pust in Iztok
Kopriva, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-47,
elektronska pošta: Iztok.kopriva@z-blagovne
rezerve.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup mesa mlado
pitanega goveda (polovice) v živem, z
obveznostjo obnavljanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 380,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
1. najnižja cena,
2. reference ponudnikov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. ZJN-13.B/2004 z dne
30. 4. 2004: Kmetijska zadruga Metlika
z.o.o., kontaktna oseba: Ivan Kure, Cesta
15. brigade 2, 8330 Metlika, Slovenija, tel.
07/363-70-00.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,196.000 SIT.
V.2.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. ZJN-13.B/2004 z dne
30. 4. 2004: Kmetijska zadruga Krka z.o.o.,
kontaktna oseba: Avgust Vrščaj, Šentjernejska cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 08/393-18-00.
V.2.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,137.500 SIT.
V.3.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. ZJN-13.B/2004 z dne
30. 4. 2004: Kmetijska zadruga DolomitiDobrova z.o.o., kontaktna oseba: Albin
Oven, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova, Slovenija, tel. 364-17-35.
V.3.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,530.000 SIT.
V.4.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. ZJN-13.B/2004 z dne
30. 4. 2004: Marijan Jezernik, kontaktna
oseba: Marijan Jezernik, Ponikva 1 pri
Žalcu, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/572-85-14.
V.4.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,847.500 SIT.
V.5.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. ZJN-13.B/2004 z dne
30. 4. 2004: Irena Kolarič, kontaktna oseba:
Irena Kolarič, Žice 56, 2223 Jurovski dol,
Slovenija, tel. 02/729-00-70.
V.5.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,686.300 SIT.
V.6.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. ZJN-13.B/2004 z dne
30. 4. 2004: Danilo Fišer, kontaktna oseba:
Danilo Fišer, Ješenica 27a, 2327 Rače, Slovenija, tel. 02/608-39-41.
V.6.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,757.500 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-10978/04 z dne 30. 4. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2004.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-38407/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79,
elektronska
pošta:
alenka.mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nadgradnja sistema
za varovanje podatkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– 90% cena,
– 10% reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 94/B: Lancom d.o.o., kontaktna oseba: Zvone Šalamun, Tržaška
cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/330-03-00, faks 02/330-03-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 58,763.955 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-26650/04 z dne 8. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-38415/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 029/B/04-JR.
II.5) Kratek opis: dobava pomožnih
materialov:
– sklop 1: zeleni program,
– sklop 2: pomožni materiali,
– sklop 3: kemijski materiali,
– sklop 4: elektro materiali.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.90,
2. rok dobave blaga – ponder 0.03,
3. sposobnost ponudnika – ponder
0.02,
4. rok plačila – ponder 0.05.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 029/B/04-JR, sklop 1 –
zeleni program: ni izbran.
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. 029/B/04-JR, sklop 2 –
pomožni materiali: ni izbran.
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. 029/B/04-JR, sklop 3 –
kemijski materiali: Mavrica d.d., Slamnikarska cesta 1, 1230 Domžale, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,549.822,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 029/B/04-JR, sklop 4 –
elektro materiali: Eltez d.o.o., Šlandrova 10,
1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,706.889,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 029/B/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24506/04 z dne 17. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-38416/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4,3000 Celje; izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 030/B/04-JR.
II.5) Kratek opis: dobava materialov za
osebno higieno, sanitarni material in
čistila:
– sklop 1: materiali za osebno higieno,
sanitarni material,
– sklop 2: industrijska čistila,
– sklop 3: vreče za smeti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.90,
2. rok dobave blaga – ponder 0.03,
3. sposobnost ponudnika – ponder
0.02,
4. rok plačila – ponder 0.05.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 030/B/04-JR, sklop 1 –
materiali za osebno higieno, sanitarni material: Vafra Commerce d.o.o., Griže 125,
3302 Griže, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,343.493,43 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. 030/B/04-JR, sklop 2 –
industrijska čistila: SIJ d.o.o., Krumperška
ulica 11, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,208.000 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. 030/B/04-JR, sklop 3 –
vreče za smeti: Plastika Renko, Darko
Renko s.p., Male Loče 3, 6244 Podgrad,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,155.090 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: 030/B/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24505/04 z dne 17. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-38419/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 018/B/04-JR.
II.5) Kratek opis: varnostne ograje.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.85,
2. rok dobave blaga – ponder 0.05,
3. sposobnost ponudnika – ponder
0.05,
4. rok plačila – ponder 0.05.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 018/B/04-JR, varnostne
ograje: Petrič d.o.o., Ajdovščina, Goriška 57,
5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 110,410.290 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: 018/B/04-JR.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-20758/04 z dne 30. 7. 2004;
2004/S145 – 124916 z dne 28. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.
Ob-38421/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna
oseba:
Gorazd
Noč,
Zaloška
2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-91-27,
faks 01/587-94-06, elektronska pošta:
Gnoc@onko-i.si,
internetni
naslov:
www.onko-i.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.31.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PO-INFO-01/04.
II.5) Kratek opis: nakup notesnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,000.000 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:
– omejeni postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PO-INFO-01/04: Marand
d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Andrej
Marčič, direktor, Cesta v Mestni Log 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77,
faks 01/283-33-88, elektronska pošta: Info@marand.si,
internetni
naslov:
www.marand.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,262.405 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 8. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je izvedel
omejeni postopek z oznako 04-III/02; na
sklop 2 je prejel samo 1 pravilno ponudbo,
ostale vse neprimerne, zato je skladno z
2. točko prvega odstavka 20. člena izvedel
postopek s pogajanji brez predhodne
objave.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2004.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 110-1/04
Ob-26/05
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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00394.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za potrebe obstoječega avtocestnega sistema v letu 2004.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elektro prodaja d.o.o., Preradovičeva 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10.800,37
SIT/MWh.
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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 26-29/2004 z dne 26. 3. 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: 31. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-96/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktna oseba: Mojmir Debeljak,
Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/588-95-10,
faks
01/588-97-59, elektronska pošta: mojmir.debeljak@energetika-lj.si,
internetni
naslov: http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-99/04.
II.5) Kratek opis: nakup licence Iglobal
Care za sistemsko – programsko opremo
GE Fanuc – Intellution.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
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. PDO-99/04: Metronik,
d.o.o., kontaktna oseba: dr. Saša Sokolić,
Stegne 9a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/514-08-00, faks 01/511-16-35, elektronska pošta: GeFanucSW@metronik.si, internetni naslov: www.metronik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost za
triletno obdobje: 13,610.459,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO-99/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 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.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-223/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-37-57, elektronska pošta: info@sbcelje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
video linije za potrebe Oddelka za bolezni
prebavil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Olympus Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Janez Zavrl, Baznikova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-33-10, faks
01/236-33-11,
elektronska
pošta:
olympus@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,729.932,42 SIT z
DDV. Valuta: 60 dni po primopredaji.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 108 z dne 8. 10. 2004,
Ob-26836/04.
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: 30. 12. 2004.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-228/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta:
alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: material za prekrivanje operacijskega polja in operacijskih
plaščev za enkratno uporabo 1. sklop:
set za operacijo na hrbtenici, 2. sklop:
set za operacijo kolka, 3. sklop: set za
operacijo kolena, 4. sklop: set za artroskopsko operacijo rame, 5. sklop: operacijska rjuha laparoskopska, 6. sklop:
operacijska rjuha ekstremitetna, 7. sklop:
operacijska rjuha visoko vpojna, 8. sklop:
operacijska rjuha z lepljivim robom, 9,
sklop: operacijska prevleka, 10. sklop:
operacijske zaščite za rtg aparat, 11.
sklop: zaščitni rokav, 12. sklop: zaščitni
škornji, 13. sklop: zbiralne vrečke, 14.
sklop: operacijski trakovi, 15. sklop:
zaščita za kamero, 16. sklop: operacijski
plašč za operaterja, 17. sklop: operacijski
plašč za inštrumentarko, 18. sklop: incizijske folije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,198.000 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. 18/2004 – 1. sklop: set za
operacijo na hrbtenici, 2. sklop: set za operacijo kolka, 3. sklop: set za operacijo
kolena, 4. sklop: set za artroskopsko operacijo rame, 7. sklop: operacijska rjuha visoko
vpojna, 8. sklop: operacijska rjuha z lepljivim
robom, 12. sklop: zaščitni škornji, 13. sklop:
zbiralne vrečke, 16. sklop: operacijski plašč
za operaterja, 17. sklop: operacijski plašč za
inštrumentarko: Emporio medical, kontaktna
oseba: Titina Zobec, Prešernova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/425-11-50, faks
01/426-04-38,
elektronska
pošta:
titina.zobec@newport-medical.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,143.341,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podivajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18/2004 – 5. sklop: operacijska rjuha laparoskopska, 6. sklop: operacijska rjuha ekstremitetna, 9. sklop: operacijska prevleka, 14. sklop: operacijski
trakovi: Paul Hartmann Adriatic d.o.o., kontaktna oseba: Rosvita Jelovčan, Letališka c.
3c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/548-45-81, faks 01/548-45-89, elektronska pošta: rosita.jelovcan@hartmann.info,
internetni naslov: www.hartmann.info.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 973.943 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. 18/2004 – 11. sklop:
zaščitni rokav, 18. sklop: incizijske folije: Iris
Mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna
oseba: Saša Jesenovec Ljubojević, Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-78-37, faks 01/242-78-57, elektron-
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ska pošta: sasa.jesenovec@iris.si, internetni naslov: www.iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,136.360 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. 18/2004 – 15. sklop:
zaščita za kamero: Labohem d.o.o., kontaktna oseba: Irena Kralj, Kettejeva 16, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/724-11-21, faks
01/724-11-21, elektronska pošta: labohemdomzale@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS št. 80 z dne 23. 7. 2004,
Ob-20297/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2004.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Gradnje
Ob-38114/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Vincenc Holc, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-63,
faks 02/220-13-59, elektronska pošta: vincenc.holc@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 41405-91/2003 2004.
II.5) Kratek opis: obnova dvorane Union
(GOI dela) – notranjost v celoti, WC-ji,
vhod, vhodna avla, prenova dveh garderobnih prostorov za nastopajoče ter prenova kletnih prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 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. Ob-692/04: Prevent gradnje d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 179,320.774,14 SIT,
najnižja ponudba: 179,320.774,14 SIT, najvišja ponudba: 254,218.056 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: 41405-91/2003
2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 1 z dne 23. 1.
2004, Ob-692/04.
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: 28. 12. 2004.
Mestna občina Maribor
Ob-38417/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks: 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 028/G/04-JR.
II.5) Kratek opis: izvedba gradenj za
izpostavo Podtabor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.70,
2. rok izvedbe – ponder 0.20,
3. sposobnost ponudnika – ponder
0.02,
4. rok plačila – ponder 0.08.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 028/G/04-JR: SCT d.d.,
Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,287.487 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: 028/G/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-25132/04 z dne 24. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.
Ob-38418/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks: 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 039/G/04-JR.
II.5) Kratek opis: obnova električnih
instalacij na CP LJ-Zahod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe - ponder 0.90,
2. sposobnost ponudnika - ponder 0.02,
3. rok plačila - ponder 0.08.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 039/G/04-JR: Elmo d.d.,
kontaktna oseba: Vojkova cesta 58, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 79,590.902,69 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: 039/G/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24504/04 z dne 17. 9. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2004.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.
Št. 110-1/04
Ob-27/05
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: 2004/00406.
II.5) Kratek opis: gradnja AC Cogetinci
– Vučja vas, od KM 3+400 do KM 11+983;
sklop 1 – začetna gradbena dela in sklop
2 – glavna gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14.417,000.000 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. sklop 1: J.V. SCT + Prevent gradnje NGR + GIZ GRADIS + CM
Celje, Slovenska 65, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.659,177.689,50
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. sklop 2: J.V. SCT + Primorje + Prevent gradnje NGR + SGP Pomgrad d.d. + CP Maribor, Slovenska 65,
1000 Ljubljana.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10.292,799.052,43
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: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 97/2004 z dne 17. 11. 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: 31. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-38405/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79,
elektronska
pošta:
alenka.mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7-1A.
II.5) Kratek opis: dobava petih licenc za
Ars Remedy Help Desk.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 104/S: Evertec Technology
d.o.o., kontaktna oseba: Tine Kejžar, Stegne
35, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/511-22-96, faks 01/511-15-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,502.008 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-38406/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79,
elektronska
pošta:
alenka.mihurko@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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Kategorija storitve 15-1A.
II.5) Kratek opis: tiskanje O'glasne
pošte, Poštnih razgledov in Uradnega
glasila Pošte v letu 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,000.000 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. 99/S: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00,
faks 01/422-88-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,500.300 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 99/S: Utrip Brežice d.o.o.,
kontaktna oseba: Bernardka Sušnik, Marof
2, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/496-11-93,
faks 07/499-08-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,060.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-28343 z dne 22. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2004.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-38409/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): CPA 72.22.12.
II.5) Kratek opis: pretvorba zemljiškokatastrskih načrtov iz arhiva zemljiškega
katastra v digitalno obliko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena cena,
– metodološki pristop,
– reference vodje naloge in sodelujočih
sodelavcev,
– kvaliﬁkacije ponudnika in podizvajalcev.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: pretvorba zemljiškokatastrskih načrtov iz arhiva zemljiškega katastra v
digitalno obliko: Monolit d.o.o., kontaktna
oseba: Matjaž Hribar, Šmartinska c. 152g,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/546-67-60,
faks 01/546-67-70, elektronska pošta:
monolit@monolit.si,
internetni
naslov:
http://www.monolit.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
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12,975.000
SIT,
najvišja
ponudba:
56,050.000 SIT.
Zaradi vloženega zahtevka za revizijo s
strani enega od ponudnikov ni bilo mogoče
skleniti pogodbe z izbranim ponudnikom po
zaključku izbire izvajalca pogodbenega
dela.
Ker se postopek ni nadaljeval na Državni
revizijski komisiji, oziroma o tem naročnik ni
bil obveščen v predvidenem zakonskem
roku, se je pogodba z izbranim naročnikom
sklenila. Ker je bila pogodba sklenjena v
mesecu decembru 2004, lahko naročnik
plača le pogodbeno delo, ki bo izvedeno v
vrednosti predvidenih proračunskih sredstev
za leto 2005 (Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za
leti 2004), in sicer 10,165.333 SIT brez
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90315-14/2004-15.
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; Ob-23937/04 z dne 10. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2004.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-38410/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Brežice, kontaktna oseba:
Vojka Rožman, Černelčeva cesta 8, 2850
Brežice, Slovenija, tel. 07/49-91-446, faks
07/49-91-450, elektronska pošta: zd.brezice2@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve 25.
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: 02/04.
II.5) Kratek opis: zobotehnične storitve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 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. 02/04: ALQMA d.o.o., kontaktna oseba: Franko Bojan, Rimska cesta
31,
8250
Brežice,
Slovenija,
tel.
07/49-66-622.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,014.875 SIT; najnižja ponudba: 10,014.875 SIT, najvišja
ponudba: 12,171.925 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: 02/04.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 135 z dne 17. 12.
2004, Ob-34907/04.
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: 29. 12. 2004.
Zdravstveni dom Brežice
Ob-38411/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Majšperk, kontaktna oseba: Marjan
Gorčenko, Majšperk 32a, 2322 Majšperk,
Slovenija, tel. 02/795-08-30, elektronska
pošta: tatjana.obc.majsperk@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: ﬁnančni leasing s
postopnim odkupom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 277,754.000 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. 351-03-0001/98-8/04-L:
Raiffeisen Leasing d.o.o., kontaktna oseba:
Aleš Weiksler, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-62-50, faks
01/241-62-68,
elektronska
pošta:
ales.weiksler@raiffeisen-leasing.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 277,754.134 SIT;
najnižja ponudba: 277,754.134 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 ni znan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo
je
dokumentu
določil
naročnik:
351-03-0001/98-7/04-L.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 116 z dne 29. 10.
2004, Ob-29326/04.
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: 30. 12. 2004.
Občina Majšperk
Ob-38420/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d., kontaktna oseba Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.

I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
7810.00.0.0-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 046/S/04-JR.
II.5) Kratek opis: tiskarske storitve:
– sklop 1: cestninski listki,
– sklop 2: računski trakovi,
– sklop 3: ostali obrazci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. vrednost ponudbe – ponder 0.75,
2. rok dobave blaga – ponder 0.10,
3. sposobnost ponudnika – ponder
0.10,
4. rok plačila – ponder 0.05.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 046/S/04-JR, sklop 1 –
cestninski listki: INO d.o.o., Polže 24, 3203
Nova Cerkev, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,258.800 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 046/S/04-JR, sklop 2 –
računski trakovi: Tiskarna Koštomaj, Koštomaj Marjan s.p., Meškova 6, 3000 Celje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 41,364.000 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. 046/S/04-JR, sklop 3 –
ostali obrazci: Tiskarna Koštomaj, Koštomaj
Marjan s.p., Meškova 6, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,946.690 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: 046/S/04-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-25131/04 z dne 24. 9. 2004;
2004/S184–157205 z dne 21. 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: 30. 12. 2004.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 321-18-31/2004/14
Ob-38422/04
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, kontaktna oseba: Andreja Plut,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija, tel. 01/478-93-59, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Andreja.plut@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si/.
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: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OIŽ-31/2004-AKTRP/najem
nezasedenih skladiščnih prostorov.
II.5) Kratek opis:
– najem nezasedenih skladiščnih
prostorov;
– skladiščenje intervencijsko odkupljenega govejega mesa.
II.6) Ocenejena skupna vrednost (brez
DDV): 260,741.070 SIT brez DDV za obdobje treh let.
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. 321-18-31/2004: Pomurka
mesna industrija d.d., kontaktna oseba:
Vinko Šnurer, Panonska 11, 9000 Murska
Sobota, SI-Slovenija, tel. 02/51-48-400, faks
02/52-21-007.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: najemnina
32,400.000 SIT brez DDV za obdobje treh
let, skladiščenje intervencijsko odkupljenega
govejega mesa 114,550.000 SIT brez DDV
za obdobje treh let.
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 je dokumentu določil naročnik: 321-18-31/2004/3
(II. faza omejenega postopka).
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22032/04 (št. 93) z dne 20. 8.
2004 (I. faza omejenega postopka).
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršenkoli uporaben sklic: intervencijski
odkup, skladiščenje in prodaja govejega
mesa.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 29. 12. 2004.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja
Št. 1993/04
Ob-32/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Metod
Podkrižnik, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-16,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
m.podkriznik@zord.org, internetni naslov:
zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.

Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.11.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN14/04-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje (ticketing)
4.000 m3 srednjih destilatov (dieselsko
gorivo, kurilno olje – ekstra lahko).
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN14/04-REZ: OMV Istrabenz d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Pečar,
Ferrarska ulica 7, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-33-00, faks 05/663-34-82, elektronska pošta: marjan.pecar@omvistrabenz.si,
internetni naslov: www.omvistrabenz.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2004.
ZORD Slovenija
Št. 1993/04
Ob-33/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Metod
Podkrižnik, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-89-16, faks
01/518-89-11,
elektronska
pošta:
m.podkriznik@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.b.
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: JN11/04-REZ.
II.5) Kratek opis: storitev izboljšanja
kakovosti 9.494.224 litrov neosvinčenega
motornega bencina super 95 zaradi spremembe predpisov o kakovosti motornih
goriv.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN11/04-REZ:
Weser Petrol Seehafentanklager GmbH
Co. KG., kontaktna oseba: Claus Meyer,
Cuxhavener Straße 42/44, 28217 Bremen,
Nemčija, tel. 0049 421 39-69-99-72, faks
0049 421 39-69-999, elektronska pošta:
meyer@weser-petrol.de, internetni naslov:
www.weser-petrol.de.
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:
26. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2004.
ZORD Slovenija
Št. 1993/04
Ob-34/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Metod
Podkrižnik, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-89-16, faks
01/518-89-11,
elektronska
pošta:
m.podkriznik@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.b.
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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.11.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15/04-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 6.000 m3
dieselskega goriva.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN15/04-REZ: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., kontaktna
oseba: Rok Blenkuš, Dunajska c. 50, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-42-34, faks
01/471-41-39,
elektronska
pošta:
rok.blenkus@petrol.si, internetni naslov:
www.petrol.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 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: 29. 12. 2004.
ZORD Slovenija
Št. 1993/04
Ob-35/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Metod
Podkrižnik, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-89-16, faks
01/518-89-11,
elektronska
pošta:
m.podkriznik@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.b.
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: JN12/04-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 12.000 m3
naftnih derivatov, od tega 2.000 m3 neosvinčenega motornega bencina super 95
in 10.000 m3 srednjih destilatov.
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. JN12/04-REZ: Petrol, Slovenska
energetska družba, d.d., kontaktna oseba:
Rok Blenkuš, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/471-42-34, faks 01/471-41-39,
elektronska pošta: rok.blenkus@petrol.si,
internetni naslov: www.petrol.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2004.
ZORD Slovenija
Št. 1993/04
Ob-36/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Metod
Podkrižnik, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-16,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
i.horvat@zord.org,
internetni
naslov:
zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.11.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN12/04-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje (ticketing)
10.000 m3 srednjih destilatov (JET A1,
dieselsko gorivo, kurilno olje – ekstra
lahko).
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JN12/04-REZ: AGIP Deutschland
GmbH, Sonnenstraße 23, 80331 München,
kontaktna oseba: Roland Christophel, Sonnenstraße 23, 80331 München, Zvezna republika Nemčija, tel. 0049/89/59-07-272, faks
0049/89/59-07-5272, elektronska pošta:
roland.christophel@agip.com,
internetni
naslov: www.agip.de.
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. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2004.
ZORD Slovenija
Št. 1993/04
Ob-37/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Metod
Podkrižnik, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-16,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta:
m.podkriznik@zord.org, internetni naslov:
zord@zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.11.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN14/04-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje (ticketing)
2.000 m3 srednjih destilatov (dieselsko
gorivo, kurilno olje – ekstra lahko).
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JN14/04-REZ: AGIP Deutschland
GmbH, Sonnenstraße 23, 80331 München,
kontaktna oseba: Roland Christophel, Sonnenstraße 23, 80331 München, Zvezna
republika Nemčija, tel. 0049/89/59-07-272,
faks 0049/89/59-07-5272, elektronska pošta:
roland.christophel@agip.com,
internetni
naslov: www.agip.de.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2004.
ZORD Slovenija
Ob-94/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod RS za blagovne rezerve, kontaktni
osebi: Franjo Lesjak in Iztok Kopriva, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47, elektronska pošta: franjolesjak@z-blagovnerezerve.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.5) Kratek opis: prevoz žit in blaga na
paletah v Republiki Sloveniji za obdobje
treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. najnižja cena,
2. reference ponudnikov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04S/2004 z dne 13. 9.
2004: Hmezad – TMT d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Šurk, Dunajska 103, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-31-80, faks
01/530-31-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 155,400.000 SIT.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-26241/04 z dne 1. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 12. 2004.
Zavod RS za blagovne rezerve
Ob-95/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grad, kontaktna oseba: Lidija Krpič,
Grad 172, 9264 Grad, Slovenija, tel.
02/551-88-80, faks 02/551-88-86, elektronska pošta: obcina.grad@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 2.
II.5) Kratek opis
opis: prevozi osnovnošolskih otrok OŠ Grad v šolskih letih
2004/2005 in 2005/2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena,
– rok plačila,
– kakovost storitev,
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/04: Avtobusni promet
Murska Sobota, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Rebrica, Bakovska 29a, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/530-16-00, faks
02/530-16-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): dnevna cena prevoza
znaša 70.358,53 SIT, dnevna cena dodatnih
prevozov pa 16.036,87 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-25944/04, 107/04 z dne 1. 10.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2005.
Občina Grad
Ob-224/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazumu o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna oseba: Janko Sintič, univ. dipl. ekon., Kopitarjeva ul. 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-82, faks
02/234-14-52,
elektronska
pošta:
Janko.sintic@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: I B 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvajanje procesov
standardizacije s področja nacionalnega
železniškega sistema z vidika usklajevanja pravnega reda z EU.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ustreznost programa-obsega del,
– cena,
– certiﬁciran sistem kakovosti,
– časovni rok izdelave,
– reference strokovnjakov,
– reference podjetja,
– usposobljenost za izvajanje projektov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-16600/04, Ur. l. RS, št.
66/04: Q Techna, Institut za zagotavljanje in
kontrolo kakovosti d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Andrej Lešnjak, Knezov štradon 92,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386(0) 1 42 04 390, faks +386(0) 1 42 04 383,
elektronska pošta: info@qtechna.si, internetni naslov: www.qtechna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 260-5/2004/20-02201 z dne 18. 6.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2004.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Ob-38127/04
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Rozalija Sabo, Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-14, faks 04/208-36-81, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si,
rozi.sabo@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/OP-011/2004-ident
82731.
II.5) Kratek opis: izkop jarka za položitev 20 kV zemeljskega kabla na relaciji od
RTP Škofja Loka do RTP Železniki.

Št.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/OP-11/2004-ident
82731: Prestor Srečo, d.o.o., kontaktna
oseba: Prestor Srečo, Zgornja Bela 70,
4205 Preddvor, Slovenija, tel. 04/255-540,
faks 04/255-55-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,181.247 SIT; najnižja ponudba 28,181.247 SIT, najvišja
ponudba 37,669.275,65 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/OP-11/2004-ident
82731: Cestno podjetje Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Bojan Hočevar, Stolpniška 10,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-14-44,
faks 01/437-30-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,545.142,30 SIT;
najnižja ponudba 24,545.142,30 SIT, najvišja ponudba 33,585.820 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. JN/OP-11/2004
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
52,726.389,30 SIT (brez DDV).
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-11/2004 –
ident 79901.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
107 z dne 1. 10. 2004, Ob-26059/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2004.
Elektro Gorenjska d.d.

Storitve
Ob-7/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kon-
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taktna oseba: Marjeta Lindič, Trg revolucije
12,
1420
Trbovlje,
Slovenija,
tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-121, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: razvoj in vzdrževanje
informacijskega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 84,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: ZRC d.d., kontaktna
oseba: Peter Čede, Obrtniška cesta 14,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-33-400,
faks 03/56-33-430, elektronska pošta:
zrc@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 86,436.000 SIT brez
DDV.
Valuta: 90 dni od datuma opravljene storitve in izstavitve računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. 3
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
86,436.000 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni od
opravljene storitve in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 1. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Mednarodni razpisi
Št. 89/01/05-7

Ob-97/05

Sklep o izboru
Slovensko-avstrijski skupni prostor eizobraževanja (SACELS)
Lokacija: Slovenija
1. Sklic na objavo: čezmejna regija na
poti digitalizacije, 4908701.01.01.0004.
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2. Datum objave razpisa: 29. 10. 2004.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
– sklop 1: strežnik in omrežna oprema,
– sklop 2: prenosni računalniki,
– sklop 3: osebni računalniki,
– sklop 4: LCD projektor.
4. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: strežnik in omrežna oprema
– 29.975,02 EUR,
– sklop 2: prenosni računalniki – 4.229,52
EUR,
– sklop 3: osebni računalniki – 6.604
EUR,
– sklop 4: LCD projektor – 2.449,99
EUR.
5. Datum izbora: 2. 12. 2004.
6. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: strežnik in omrežna oprema
– 1 ponudba,
– sklop 2: prenosni računalniki – 1
ponudba,
– sklop 3: osebni računalniki – 1
ponudba,
– sklop 4: LCD projektor – 1 ponudba.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
– sklop 1: strežnik in omrežna oprema
– Lancom d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000
Maribor,
– sklop 2: prenosni računalniki – Alldea
d.o.o., Hacquetova 4, 1000 Ljubljana,
– sklop 3: osebni računalniki – Comtron
d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor,
– sklop 4: LCD projektor – Alldea d.o.o.,
Hacquetova 4, 1000 Ljubljana.
Univerza v Mariboru
Ob-98/05
Supply Contract Award Notice
Slovenian Austrian Cooperative ELearning Space (SACELS)
Location: Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region goes Digital, 4908701.01.01.0004.
2. Publication date of the procurement
notice: 29. 10. 2004.
3. Lot number and lot title:
– Lot 1: Server and network equipment,
– Lot 2: Laptops,
– Lot 3: Personal Computers,
– Lot 4: LCD projector.
4. Contract value:
– Lot 1: Server and network equipment
– 29.975,02 EUR,
– Lot 2: Laptops – 4.229,52 EUR,
– Lot 3: Personal Computers – 6.604
EUR,
– Lot 4: LCD projector – 2.449,99 EUR.
5. Date of award of the contract: 2. 12.
2004.
6. Number of tenders received:
– Lot 1: Server and network equipment
– 1 tender,
– Lot 2: Laptops – 1 tender,
– Lot 3: Personal Computers – 1 tender,
– Lot 4: LCD projector – 1 tender.
7. Name and address of successful tenderer:
– Lot 1: Server and network equipment
– Lancom d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000
Maribor,
– Lot 2: Laptops – Alldea d.o.o., Hacquetova 4, 1000 Ljubljana,
– Lot 3: Personal Computers – Comtron
d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor,
– Lot 4: LCD projector – Alldea d.o.o.,
Hacquetova 4, 1000 Ljubljana.
Univerza v Mariboru
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Javni razpisi
Št. 17-2005

Ob-8/05

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 135 z dne 17. 12.
2004 je bil objavljen drugi javni razpis za
prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne
in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004–2006.
Besedilo razpisa se spremeni tako, da se
tretji odstavek 8. točke (Upravičeni stroški)
pravilno glasi: »Ostali stroški morajo biti
skladni z Uredbo EK 448/2004 (Ofﬁcial
Journal of European Union z dne 11. 3.
2004).«
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Št. 1711-05-418001
Ob-102/05
Na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZIU, 110/02 – ZDT-B) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, 108/04)
objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za soﬁnanciranje programov pomoči pri
nastanitvi, oskrbi in integraciji prosilcev
za azil in integraciji beguncev v
Republiki Sloveniji v letu 2005,
soﬁnanciranega iz sredstev Evropskega
begunskega sklada in sredstev
Ministrstva za notranje zadeve
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Podatki o predmetu javnega razpisa
Sklop 1: Soﬁnanciranje programov
pomoči pri nastanitvi, oskrbi in integraciji
prosilcev za azil s področja:
a) pomoči pri izvajanju nastanitve in
oskrbe ter izvajanje drugih aktivnosti s
poudarkom na kulturnih in izobraževalnih
vsebinah (organiziranje programov, kreativnih delavnic, ki bodo spodbujale kreativno preživljanje časa) na oddelku za mladoletne tujce in oddelku za samske ženske
v Azilnem domu, Cesta v Gorice 15, Ljubljana,
b) pomoči pri izvajanju sprejema in
oskrbe ter pri posredovanju splošnih informacij (oskrba, gibanje, dolžnosti) ter pravno
svetovanje tujcem, ki imajo namen podati
prošnjo za azil v sprejemnih prostorih Azilnem domu, Cesta v Gorice 15, Ljubljana ter
prosilcem za azil,
c) pomoči pri izvajanju nastanitve in
oskrbe prosilcev za azil v Azilnem domu,
Cesta v Gorice 15, Ljubljana, ob sobotah,
nedeljah in praznikih ter ob delavnikih od 16.
do 7. ure,
d) drugih aktivnosti, ki zagotavljajo
uspešnejše vključevanje prosilcev za azil v
slovensko družbo (organiziranje kulturnih
programov, organiziranje aktivnosti na
področju spoznavanja kulture in zgodovine
države gostiteljice, posredovanje različnih
informacij z namenom pridobitve določenih
znanj).
Sklop 2: Soﬁnanciranje programov
pomoči pri integraciji beguncev (osebe, ki so
v Republiki Sloveniji pridobile status azila) s
področja:

a) izobraževanja za izboljšanje zaposlitvenih zmožnosti beguncev (izvajanje tečajev, seminarjev, delavnic, itd.),
b) iskanja zaposlitev za begunce s sklenitvijo delovnih razmerij za določen ali nedoločen čas, s sklenitvijo pogodb o delu ali
avtorskih pogodb, napotitve študentovbeguncev na delo,
c) iskanja primernih nastanitev za
begunce s sklenitvijo najemne pogodbe
(prednostno v Postojni in okolici),
d) psihosocialne pomoči mladoletnim
beguncem pri vključevanju v novo okolje,
e) osveščanja javnosti o potrebah integracije beguncev (zlasti okrogle mize, brošure),
f) drugih aktivnosti, ki bi lahko pripomogla k uspešnejši integraciji beguncev.
Predmet javnega razpisa niso programi,
ki imajo naravo:
– dejavnosti komercialnega značaja;
– dopolnilnega izobraževanja, katerega
namen je pridobitev formalnega izkaza (spričevalo, diploma);
– rednega učenja slovenskega jezika na
tečajih;
– investicij ali nakupa opreme.
3. Pogoji za prijavo na javni razpis:
a) na ta razpis se lahko prijavijo nepridobitne pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu;
b) programi se bodo izvajali najkasneje do
30. 11. 2005 in so namenjeni pomoči pri nastanitvi, oskrbi in integraciji prosilcev za azil
(Sklop 1) in integraciji beguncev (Sklop 2);
c) prijavitelj mora za izvajanje programa
zagotoviti:
– najmanj 20% delež soﬁnanciranja programa iz lastnih sredstev oziroma drugih sredstev, ki ne izvirajo iz proračuna Republike Slovenije ali drugih evropskih skladov;
č) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu Ministrstva za notranje zadeve (v
nadaljnjem besedilu naročnik);
d) prijavitelj mora s podpisom splošne
izjave, ki je del razpisne dokumentacije,
potrditi, da:
– soglaša s preverjanjem namenske
porabe sredstev, odobrenih na podlagi tega
javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika;
– ima operativno in ﬁnančno zmožnost,
da izvede projekt, ki ga prijavlja v razpisni
dokumentaciji;
– ne obstaja nobeden od izključitvenih
razlogov navedenih v točki št. 5;
– so informacije dane v razpisni dokumentaciji resnične in dokazljive;
e) prijavljeni program se ne sme izvajati
kot del drugih s strani naročnika že soﬁnanciranih programov.
4. Kriteriji za izbor programov
Programi bodo ocenjeni v skladu s kriteriji, ob primerjavi programov po posameznih
področjih razpisa in ob upoštevanju speciﬁčnosti posameznih programov.
Posamezni programi bodo ocenjeni na
podlagi izpolnjevanja in točkovanja kriterijev
ob primerjavi istovrstnih programov. Posamezni kriteriji so točkovani z eno ali dvema
točkama. Ob delnem izpolnjevanju posameznega kriterija, se dodeli le polovica maksimalnega števila točk za posamezen kriterij.
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo dosegli najmanj 10 točk od maksimalnega števila
14 točk.
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Maksimalno
število točk

Program ima realno postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika.
Potencialni uporabniki programa so zlasti posebej ranljive skupine oseb.
Sklop 1: Strokovna ravnanja in druge aktivnosti za doseganje ciljev programa so jasno opredeljeni in bodo
nedvomno pripomogli h kvalitetnejši oskrbi, nastanitvi, oziroma integraciji prosilcev za azil.
Sklop 2: Strokovna ravnanja in druge aktivnosti za doseganje ciljev programa so jasno opredeljeni in bodo
nedvomno pripomogli k boljši integraciji beguncev.
Razdelana je časovna opredelitev strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti za doseganje ciljev programa.
Program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost izvajalcev in njihove reference,...).
Sklop 1: Pri programu sodelujejo zunanji strokovnjaki z ustreznimi referencami, zlasti s področja pomoči pri
zagotavljanju pravic prosilcev za azil, ki so predmet javnega razpisa.
Sklop 2: Pri programu sodelujejo zunanji strokovnjaki z ustreznimi referencami, zlasti s področja pomoči pri
integraciji, ki so predmet javnega razpisa.
Program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev.
Sklop 1: Dosedanji dosežki na področju oskrbe, nastanitve, oziroma integracije prosilcev za azil.
Sklop 2: Dosedanji dosežki na področju integracije beguncev.
Dosedanji dosežki na področju, za katerega se izvajalec programa prijavlja.
Program ima pregledno, jasno, natančno in realno konstrukcijo prihodkov in odhodkov, razviden je namen
odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa.

Skupaj:
Minimalno število točk, da se program izbere:
5. Izključitveni razlogi
Prijavitelj programa bo izključen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih:
– kolikor je zoper prijavitelja uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali pa mu je prepovedano poslovanje na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
– kolikor je zoper prijavitelja izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano z njegovim poslovanjem, ali da je
zoper njega izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki se nanaša na
program;
– kolikor je bil prijaviteljev vodstveni
delavec v preteklih treh letih pred vložitvijo
ponudbe obsojen zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
– kolikor prijavitelj nima poravnanih davkov, prispevkov ali drugih obveznih dajatev
ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi,
ki urejajo navedene dajatve oziroma obveznosti;
– kolikor je prijavitelj za namen izvajanja
programa že prejel pomoč katerega koli drugega organa oziroma institucije Evropske
unije;
– kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v
ponudbi navedel napačne ali zavajajoče
podatke;
– kolikor je prijavitelj interesno povezan
z naročnikom, in sicer, da je prijavitelj ali
oseba, ki je pri njem zaposlena, z naročnikom ali osebo, ki je pri njem zaposlena, v
poslovnem razmerju, ali da je oseba, ki je
zaposlena pri prijavitelju, z osebo, ki je
zaposlena pri naročniku, v sorodstvenem
razmerju v ravni vrsti ali stranski vrsti do
vštetega četrtega kolena, zakonski zvezi
ali svaštvu do vštetega tretjega kolena,
četudi je zakonska zveza že prenehala, ali
izvenzakonski skupnosti, kot tudi v kolikor
je bil član izbirne komisije zaposlen pri prijavitelju, od prenehanja zaposlitve do predložitve ponudbe prijavitelja pa še niso pretekla tri leta.
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Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se
lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po
opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan
sklep o izbiri izvajalca, ter po sklenitvi
pogodbe.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali
več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa o
izbiri, se sklep razveljavi.
V primeru, da se ugotovi obstoj enega
ali več izključitvenih razlogov po sklenitvi
pogodbe, lahko naročnik odstopi od
pogodbe.
6. Način soﬁnanciranja
6.1. Prijavitelji programov lahko s strani
naročnika prejmejo sredstva v višini do 80%
vseh predvidenih odhodkov programa.
6.2. Soﬁnancirani bodo stroški, ki so
izključno vezani na izvajanje programa:
– stroški dela izvajalcev (plače, prispevki
delodajalcev za socialno varnost ter drugi
izdatki):
– redno zaposleni,
– podjemne pogodbe,
– avtorske pogodbe,
– drugo;
– materialni stroški:
– potni stroški povezani z izvajanjem
programa,
– stroški tiska, izdajanja publikacij in
oglaševalski stroški,
– stroški povezani z izvedbo tečajev,
seminarjev, delavnic, okroglih miz, konferenc,
– pisarniški material,
– drugo.
Sklop 1 – področja pod točko b in c:
materialni stroški, razen potni stroški povezani z izvajanjem programa, se ne smejo
vključiti v ﬁnančno konstrukcijo programa,
ker se bo program izvajal na lokaciji naročnika, kjer mu bodo zagotovljeni delovni
prostori in ostala potreba delovna sredstva.
– režijski stroški (stroški, ki zagotavljajo
delovanje izvajalca: PTT storitve, stroški
telekomunikacij, drugo) v maksimalni višini
7% od skupne vrednosti stroškov dela izvajalcev in materialnih stroškov.

Sklop 1 – področja pod točko a, b in c: vsi
režijski stroški bodo kriti s strani naročnika,
zato ne smejo biti del ﬁnančne konstrukcije
programa.
6.3. Stroški, ki ne bodo soﬁnancirani:
– investicije in stroški investicijskega
vzdrževanja;
– najemnina za prostore v katerih izvajalec programa opravlja redno dejavnost;
– davek na dodano vrednost, razen v primeru, da izvajalec nima pravice do vračila
davka na dodano vrednost;
– delo prostovoljcev;
– zamudne obresti;
– darila;
– gostinske storitve;
– stroški, ki niso neposredno povezani z
izvajanjem programa.
6.4. V primeru, da razpisana sredstva ne
bodo zadostovala za soﬁnanciranje vseh
prijavljenih in izbranih programov, bo naročnik delež soﬁnanciranja vsem izbranim
ponudnikom znižal za enak odstotek. Pred
izdajo sklepa o izboru izvajalcev programov,
bodo v tem primeru izbrani ponudniki
pozvani da predložijo popravljeno »ﬁnančno
konstrukcijo programa« (poglavje III razpisne dokumentacije) in pa v primeru zmanjšanja vrednosti programa tudi »opis programa« (poglavje IV – točke 1, 4, 5, 6).
V primeru, da se izbrani ponudnik v roku
8 dni od prejema poziva na predložitev
popravljene ﬁnančne konstrukcije programa,
oziroma opisa programa, ne odzove na
poziv, bo izločen iz nadaljnjega postopka
izbire.
V primeru, da bodo izvajalci programov
izvedli program v zmanjšanem obsegu, bo
naročnik delež soﬁnanciranja sorazmerno
znižal.
6.5. Soﬁnancirani bodo le tisti odhodki,
ki bodo navedeni v ﬁnančni konstrukciji
programa, in sicer do navedene višine. Pri
pregledu ﬁnančne konstrukcije programa
se bodo iz predvidenih odhodkov izločili
tisti odhodki, ki jih naročnik v skladu s predpisi in tem razpisom, ne more soﬁnancirati.
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6.6. Naročnik bo sprejel sklep o izboru
izvajalcev programov in načinu njihovega
ﬁnanciranja. Na podlagi sklepa bo sklenjena
pogodba o soﬁnanciranju programov.
6.7. Izvajalcem, katerih programi bodo
izbrani za soﬁnanciranje, bodo sredstva iz
razpisa za leto 2005, izplačana v treh obrokih, po predhodni predložitvi poročil o izvajanju programa in ﬁnančnih poročil.
Roki, do katerih bodo morali izvajalci
oddati poročila:
– začetno poročilo do 31. 5. 2005,
– vmesno poročilo do 31. 8. 2005,
– končno poročilo do 12. 12. 2005
(končno poročilo mora biti oddano na predpisanem obrazcu ministrstva).
6.8. Sklop 1: Naročnik bo soﬁnanciral
posamezen izbran program največ do višine
3,000.000 SIT. Za programe pod točko a je
možno soﬁnanciranje do višine 4,000.000
SIT.
Sklop 2: Naročnik bo soﬁnanciral posamezen izbran program največ do višine
1,500.000 SIT. Za programe pod točko b je
možno soﬁnanciranje do višine 2,500.000
SIT.
7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa
Sklop 1: okvirna višina sredstev naročnika za javni razpis znaša 13,800.000 SIT.
Sredstva so zagotovljena s strani Evropskega begunskega sklada in proračuna
Republike Slovenije.
Sklop 2: okvirna višina sredstev naročnika za javni razpis znaša 11,000.000 SIT.
Od te vsote bo namenjeno programom pod
točko b 40% celotne vsote, ostalim programom pa 60%. V primeru, da bodo sredstva
predvidena za programe pod točko b ostala,
bodo sredstva prerazporejena na vsa ostala
področja. Sredstva so zagotovljena s strani
Evropskega begunskega sklada in proračuna Republike Slovenije.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena sredstva: sredstva morajo biti
porabljena najkasneje do 30. 11. 2005, v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna Republike Slovenije in Evropskega begunskega sklada.
9. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
Sklop 1:
Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu »integracija 2005« – sklop 1 – prijava na javni razpis za soﬁnanciranje programov pomoči pri nastanitvi, oskrbi in integraciji prosilcev za azil v Republiki Sloveniji
za leto 2005. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne
bodo oddane na predpisanem obrazcu.
Pravilno označena ponudba mora vsebovati oznako na prednji strani kuverte in
sicer: »Ne odpiraj – javni razpis za soﬁnanciranje programov pomoči pri nastanitvi,
oskrbi in integraciji prosilcev za azil v RS za
leto
2005
–
sklop
1
–
št.
18-02-422-01/2005«.
Sklop 2:
Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu »integracija 2005« – sklop 2 – prijava na javni razpis za soﬁnanciranje programov pomoči pri integraciji beguncev v
Republiki Sloveniji za leto 2005. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene
vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu.
Pravilno označena ponudba mora vsebovati oznako na prednji strani kuverte in
sicer: »Ne odpiraj – javni razpis za soﬁnanciranje programov pomoči pri integraciji
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beguncev v RS za leto 2005 – sklop 2 – št.
18-02-422-01/2005«.
Določbe, ki veljajo za sklop 1 in 2:
Na hrbtni strani mora biti napisan naziv
in naslov prijavitelja.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način, kot
je predpisan. Nepravilno označene ponudbe
bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Prijavitelj, ki prijavlja več različnih programov mora
vsak program predložiti v posebni kuverti.
Popolna ponudba vsebuje:
– podpisano in z žigom opremljeno
»Splošno izjavo prijavitelja programa«;
– pravilno izpolnjeno razpisno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi podatki, izpolnjen, paraﬁran in z žigom opremljen vzorec
pogodbe, izpolnjena priloga k pogodbi št.
2;
– potrdilo soﬁnancerjev programa za leto
2005, ali izjava soﬁnancerjev o nameravanem soﬁnanciranju programa za leto 2005;
– fotokopijo izpiska o registraciji prijavitelja iz sodnega ali drugega ustreznega registra (ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe);
– fotokopijo potrdila (ki ne sme biti starejše od 90 dni od datuma oddaje ponudbe)
sodnega registra pristojnega okrožnega
sodišča, da zoper prijavitelja ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali da mu ni prepovedano poslovanje na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
– fotokopijo potrdila Ministrstva za pravosodje (ki ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe), da zoper prijavitelja ni izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim
poslovanjem oziroma da zoper prijavitelja
ni izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je prepovedano
opravljati dejavnost, ki se nanaša na program;
– fotokopijo potrdila Ministrstva za pravosodje (ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe), da prijaviteljev
vodstveni delavec v preteklih treh letih pred
vložitvijo ponudbe ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– fotokopijo potrdila Ministrstva za
ﬁnance, Davčna uprava RS (ki ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe), da ima prijavitelj poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu s predpisi, ki urejajo navedene
dajatve oziroma obveznosti.
V primeru dvoma o istovetnosti kopije
dokumenta z originalom naročnik pozove
prijavitelja k predložitvi originala listine. Kolikor ponudbi niso priloženi dokumenti, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
bo prijavitelj izključen iz nadaljnjega
postopka izbire.
10. Rok, do katerega morajo biti oddane
ponudbe
Ponudbe se oddajo osebno ali po pošti
na Ministrstvo za notranje zadeve. Ponudbe
morajo biti oddane v zaprti ovojnici. Tiste
ponudbe, ki bodo posredovane s pošto,
morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve, Direktorat za migracije, Riharjeva
38, Ljubljana.
Upoštevajo se ponudbe s poštnim žigom
z vključno 24. 1. 2005. Ponudbe, ki bodo
oddane osebno, morajo biti oddane v tajništvo Ministrstva za notranje zadeve, Direk-

torat za migracije, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma do
12. ure.
Vse nepravočasne ponudbe, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem.
11. Rok, v katerem bodo ponudniki programov obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izboru programov, ki jih bo
soﬁnanciralo Ministrstvo za notranje zadeve
in Evropski begunski sklad, pisno obveščeni
v roku 30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje ponudb. Naročnik bo hkrati s poslanim
sklepom o izboru pozval ponudnika k podpisu pogodbe. V primeru, da se ponudnik v
roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv,
se šteje, da je odstopil od ponudbe.
12. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na
uradnih spletnih straneh Ministrstva za
notranje zadeve (www.mnz.si) in v tajništvu
Ministrstva za notranje zadeve, Direktorat
za migracije, Riharjeva 38, Ljubljana, vsak
dan od 9. do 15. ure. Ponudniki jo lahko na
podlagi pisnega zahtevka prejmejo tudi po
navadni pošti.
Prijavitelji programov lahko dobijo
dodatne informacije v zvezi z razpisom pri
Urši Kalan ali Pini Stepan na tel.
01/28-33-643.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 65-0316/2004-47/06
Ob-3/05
Na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju
športnih programov v Mestni občini Kranj
(Uradni list RS, št. 18/04), Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o soﬁnanciranju športnih programov v Mestni občini
Kranj (Uradni list RS, št. 142/04), Pravilnika
o uporabi javnih športnih objektov in površin
v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št.
141/04), Zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98, 70/00 in 100/00) in Odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2005
(Uradni list RS, št. 140/04), objavlja Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
javni razpis
za soﬁnanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Kranj v
letu 2005
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna
občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Predmet razpisa je zbiranje predlogov
za soﬁnanciranje izvajanja letnega programa športa pri naslednjih vsebinah:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
– dejavnost v vrhunskem in kakovostnem športu, športni rekreaciji in športu invalidov,
– mednarodne, državne, medobčinske in
občinske športne prireditve in
– delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni občini Kranj.
3. Višina razpisanih sredstev za leto
2005 znaša:
– za dotacije športnim klubom in društvom 120,000.000 SIT,
– za športne prireditve 7,024.000 SIT.
4. Vsebina vloge: predlogi za soﬁnanciranje posameznih vsebin morajo biti podani
na ustreznem prijavnem obrazcu iz razpisne
dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na
Oddelku za družbene javne službe Mestne
občine Kranj, soba 162, Slovenski trg 1,
Kranj ali na spletni strani Mestne občine
Kranj http://www.kranj.si/. Vloga mora vse-
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bovati vse podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
5. Razpisna dokumentacija obsega:
besedilo javnega razpisa, Pravilnik o soﬁnanciranju športnih programov v Mestni
občini Kranj, Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v Mestni občini Kranj
in razpisne obrazce MOK.
6. Rok in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov
Oddelek za družbene javne službe Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, najkasneje do 26. 1. 2005. Na ovojnici mora biti
napisan naslovnik, na hrbtni strani mora biti
naveden tudi naziv (ime) prosilca, njegov
poštni naslov (sedež) in pripis »Javni razpis
– športni programi 2005 – Ne odpiraj«.
7. Obravnava vlog: odpiranje prijav ne bo
javno. Obravnavane bodo prijave, ki bodo
prispele pravočasno in bodo pravilno opremljene ter na ustreznih predpisanih obrazcih
iz razpisne dokumentacije. Ponudniki bodo
o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v
enem mesecu po odpiranju vlog. Z izvajalci
športnih programov bo Mestna občina Kranj
sklenila pogodbo o soﬁnanciranju.
8. Dodatne informacije: informacije in
navodila za sodelovanje pri razpisu kandidati dobijo na Oddelku za družbene javne
službe Mestne občine Kranj, soba 146,
Slovenski
trg
1,
Kranj
ali
na
tel. 04/237-31-81 ali elektronski pošti:
marko.trebec@kranj.si.
Mestna občina Kranj

– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo
za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije.
3. Programi bodo soﬁnancirani v skladu
s pogoji in merili Pravilnika za vrednotenje
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče
(Ur. l. RS, št. 63/00).
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 3,3 mio SIT, sredstva morajo biti
porabljena v proračunskem letu, za katerega so bila dodeljena.
5. Ponudniki programov podajo svoje
ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga
dvignejo v tajništvu Občine Zreče. Vse
dodatne informacije o razpisu dobijo zainteresirani na Občini Zreče ali po tel.
03/757-17-05, v času uradnih ur.
6. Ponudbe podajo osebno ali pošljejo
po pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina
Zreče, Odbor za kulturo, Cesta na Roglo
13b, 3214 Zreče. Na kuverti mora biti vidno
označeno: »Za razpis – Ne odpiraj!«. Upoštevane bodo le popolne ponudbe, na predpisanih obrazcih, ki bodo prispele na sedež
občine, najkasneje do petka, 4. februarja
2005, do 10. ure. Nepravočasne vloge ne
bodo obravnavane.
Občina Zreče

Št. 068-6/2004-16
Ob-4/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), ter v skladu s določbami Pravilnika
za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 63/00)
objavljam

javni razpis
za zbiranje pisnih ponudb za najem
poslovnih prostorov
1. Predmet najema so poslovni prostori
v južnem prizidku Športne dvorane na parc.
št. 77 in št. 73 k.o. Želeče v izmeri 86,10 m2,
in sicer: trije pisarniški prostori, dvoje sanitarij, sejna soba, hodnik in vetrolov. Najemna pogodba bo sklenjena za nedoločen
čas.
2. Izhodiščna cena za najem navedenih
poslovnih prostorov znaša 1.700 SIT/m2.
3. Ponudba mora vsebovati navedbo
nepremičnine, ponujeno ceno za najem
nepremičnine najmanj v višini izhodiščne
cene, podatke o ponudniku (ime in priimek
ﬁzične osebe oziroma naziv pravne osebe,
točen naslov), davčno številko ponudnika,
potrdilo o državljanstvu za ﬁzično osebo ter
dokazilo o registraciji za pravno osebo in
samostojnega podjetnika.
4. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
dostavijo v zaprti ovojnici, najkasneje do
21. 1. 2005 do 12. ure na naslov: Občina
Bled, Cesta Svobode 13, 4260 Bled, z
oznako »Ne odpiraj – javni razpis za najem
poslovnih prostorov«. Ponudbe se zbirajo
do konca razpisnega roka.
5. Merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja ponujena cena.
6. Plačilo najemnine bo ponudnik dolžan
izvršiti v roku in na način, določen v
pogodbi.
7. Vse dajatve in stroške nosi najemnik.
8. Pravice in obveznosti se skladno s
pogoji razpisa podrobneje uredijo z najemno
pogodbo, ki bo sklenjena med upravljalcem
Športne dvorane in najemnikom poslovnih
prostorov najkasneje v roku 30 dni od dneva
dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
9. Dodatne informacije o razpisu: Bojan
Žerovec, tel. 031/385-984.

javni razpis
za zbiranje ponudb programov s
področja ljubiteljske kulturne dejavnosti
za leto 2005
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne
programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Zreče,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da je njihova dejavnost področje kulture,
– da dejavnost opravljajo na neproﬁtni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov.
2. Praviloma se soﬁnancira naslednji
programi:
– redna dejavnost registriranih kulturnih
društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu, ki
presega šolske vzgojno izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih
in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije (navesti prireditve, ki jih namerava društvo organizirati),

Št. 35/03-9/2001
Župan Občine Bled objavlja

Ob-40/05

2 / 7. 1. 2005 /

Stran

105

10. Prispele ponudbe bo obravnavala
komisija za odtujitev in oddajo nepremičnin,
ter o izboru obvestila vse ponudnike.
11. V primeru, da nobena od uspelih
ponudb ne bo primerna, si Občina Bled pridržuje pravico, da ne izbere nobenega
ponudnika.
Občina Bled
Št. 6020/2004
Ob-344/05
Na podlagi 266. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (UPB2, Ur. l. RS, št. 20/04) in 15. člena statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Ur. l. RS, št. 78/00, 37/02
in 29/03) je skupščina Zavoda dne 16. 12.
2004 sprejela
sklep o razpisu
postopka za imenovanje članov
skupščine Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
1. Skupščina Zavoda poziva vsa združenja delodajalcev, organizirana za območje države in vse organizacije upokojencev,
organizirane za območje države (v nadaljevanju notranje interesne organizacije), ki
želijo sodelovati pri imenovanju ali volitvah
članov skupščine, da pošljejo svojo prijavo
volilni komisiji Zavoda v 15. dneh po dnevu
razpisa, na naslov: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Volilna komisija Zavoda, Kolodvorska 15, Ljubljana.
Za prvi dan razpisa se šteje dan objave
tega poziva v Uradnem listu RS.
Prijava mora vsebovati ime interesne
organizacije, točen naslov, ime osebe, pristojne za postopek v zvezi z imenovanjem in
navedbo organiziranosti interesne organizacije (dokazilo o vpisu v register ali dokazilo
o reprezentativnosti oziroma organiziranosti
za območje države).
2. Na podlagi podatkov iz registra reprezentativnih sindikatov, ki so reprezentativni
za območje države, skupščina Zavoda poziva:
1. Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije,
ZSSS,
2. Konfederacijo sindikatov Slovenije
Pergam,
3. Konfederacijo Sindikatov 90 Slovenije,
4. Neodvisnost, konfederacijo Novih sindikatov Slovenije,
5. Slovensko zvezo sindikatov Alternativa,
6. Zvezo delavskih sindikatov Slovenije
Solidarnost,
da lahko v 15. dneh po dnevu razpisa
imenujejo po enega predstavnika v skupščini Zavoda na način, kot ga same določijo.
Imenovanje je potrebno poslati na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Volilna komisija Zavoda, Kolodvorska 15, Ljubljana.
V primeru, da katera zveza ali konfederacija sindikatov, na katere se ta poziv nanaša, v 15 dneh po dnevu razpisa, ne imenuje
svojega predstavnika v skupščino Zavoda,
v nadaljnjem postopku imenovanja oziroma
volitev preostalih članov predstavnikov sindikatov na more več sodelovati.
3. Posamezne v zakonu navedene interesne skupine bodo praviloma sporazumno imenovale naslednje število članov skupščine:
– sindikati, reprezentativne za območje
države 8 članov, od tega iz vsake zveze ali
konfederacije, reprezentativna za območje
države, najmanj 1 član;

Stran

106 /

Št.

2 / 7. 1. 2005

– predstavniki delodajalskih združenj
8 članov,
– interesna skupina upokojencev 6 članov.
Vlada RS bo imenovala 7 članov, Zveza
delovnih invalidov Slovenije pa 1 člana.
4. Interesne organizacije, ki se v roku,
določenem v prvem in drugem odstavku
razpisa, ne bodo prijavile volilni komisiji Zavoda, v postopku imenovanja ali volitev ne
morejo sodelovati.
5. Na podlagi prijav bo volilna komisija
Zavoda sestavila seznam prijavljenih interesnih organizacij in jih pozvala, da v roku
30 dni predložijo Zavodu pisni sporazum o
imenovanju članov skupščine, v številu, ki
ga določa zakon, in podatke o imenovanih
članih skupščine.
Če sporazuma ne bodo sklenile vse
prijavljene interesne organizacije v okviru
posamezne interesne skupine, bodo člane
skupščine izvolili predstavniki prijavljenih
interesnih organizacij na volilnih zborih po
postopku, določenem v statutu Zavoda.
Morebitne volitve volilnih teles se izvedejo med 22. 3. in 29. 3. 2005.
Skupščina Zavoda
za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Razpisi delovnih
mest
Št. 00-551/3
Ob-38128/04
Zavod za zdravstveno varstvo Koper,
Svet zavoda, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Zavoda za zdravstveno varstvo Koper.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– visoka strokovna izobrazba s specializacijo zavodove dejavnosti;
– najmanj 5 let specialistične strokovne
prakse;
– da predloži program dela Zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo štirih let, s soglasjem ustanovitelja. Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 14 dni po objavi razpisa na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo
Koper, Vojkovo nabrežje 4/a, 6000 Koper, z
oznako na ovojnici »Za razpisno komisijo«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri
obveščeni v osmih dneh po opravljeni
izbiri.
Zavod za zdravstveno varstvo Koper
Št. 2/01-101-029/2004
Ob-38129/04
Skupna občinska uprava »Medobčinska
inšpekcijska služba« občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec in
Borovnica, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
inšpektorja, ki se lahko izvaja v nazivu
višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji
svetovalec I za dela na področju inšpekcijskega nadzorstva nad občinskimi predpisi
občin ustanoviteljic.
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
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– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje računalniških aplikacij,
– aktivno znanje enega tujega jezika.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, mora izpit
opraviti v roku enega leta od dneva imenovanja v naziv.
Posebnosti delovnega mesta:
– delo v popoldanskem času ter med
vikendi,
– terensko delo.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 52/02).
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ne sme biti
starejše od treh mesecev,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
ki ni starejše od treh mesecev,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu za inšpektorja.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s štirimesečnim
poskusnim delom. Pisno vlogo z vsemi
dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim
življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo najkasneje do 15. 1. 2004 na naslov: Medobčinska inšpekcijska služba, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika, s pripisom »Javni natečaj –
inšpektor«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Nevi Šibenik, na tel. 01/755-54-15.
Skupna občinska uprava
»Medobčinska inšpekcijska služba«
občin Vrhnika, Logatec, Brezovica,
Dobrova-Polhov Gradec in Borovnica
Ob-38130/04
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije objavlja v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02 in 2/04), 21. členom Zakona o
javnih agencijah (Ur. l. RS, št. 52/02) in 11.
členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije
za železniški promet RS (Ur. l. RS, št. 30/03
in 59/03) javni natečaj za imenovanje
direktorja – direktorice Javne agencije
za železniški promet Republike Slovenije.
Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
1. imeti mora najmanj visoko strokovno
izobrazbo, smer: družboslovje-ekonomija,
tehnika-promet, tehnika-elektrotehnika, tehnika-gradbeništvo ali tehnika-strojništvo;
2. imeti mora najmanj deset let delovnih
izkušenj;
3. je strokovnjak-inja na področju dela
javne agencije;
4. ni bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
5. biti mora državljan-ka Republike Slovenije, ker odloča v upravnih stvareh.
Direktorja-ico bo imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo pet let.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. fotokopijo potrdila o državljanstvu,
2. fotokopijo diplome,
3. potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in ne sme biti starejše
od treh mesecev.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v ovojnici z označbo »Javni natečaj« na
naslov: Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, in sicer do 18. 1. 2005.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 30 dni po poteku objave.
Upoštevale se bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-38131/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
diplomat 3. ranga – naziv ataše.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela Prešernova 25, Ljubljana.
Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim
delovnim časom s 3-mesečnim poskusnim
delom.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazbe ekonomske
smeri;
– 8 mesecev delovnih izkušenj na področju regionalnega sodelovanja s sosednjimi
državami;
– aktivno znanje dveh tujih jezikov (zaželeno znanje angleškega in francoskega
jezika);
– usposobljenost za delo z računalniškimi urejevalniki besedil.
Kandidati morajo svoji vlogi z življenjepisom v predpisani obliki (na voljo na uradni
spletni strani ministrstva) z opisom delovnih
izkušenj, priložiti fotokopijo delovne knjižice
ali dokazilo, iz katerega je razvidno delovno
razmerje pri tujem delodajalcu (na primer v
institucijah EU), dokazilo o univerzitetni
izobrazbi, dokazila o aktivnem znanju tujih
jezikov (kar se dokazuje s certiﬁkatom o
aktivnem znanju tujih jezikov ali z dokazilom, da se je kandidat/ka šolal/a v tujem
jeziku (pridobil/a stopnjo izobrazbe –
osnovno, srednjo, do- ali podiplomsko – v
državi, v kateri je to materin jezik) ali dokazilom, da je 6 mesecev ali več opravljal/a
dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem
jeziku) ter dokazila o morebitnih posebnih
znanjih in sposobnostih.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
dokazil, priložiti dokazila o splošnih pogojih
za zasedbo delovnega mesta: dokazilo o
državljanstvu RS, pisno izjavo, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Rok za vlaganje prijav je 15 dni od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25,
Ljubljana, z navedbo delovnega mesta, za
katerega se kandidat/-ka poteguje in z
označbo »Javni natečaj za zasedbo delovnih mest«.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu/-ki bo izdana upravna odločba,
drugim pa bo vročen sklep, da niso izbrani.
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Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas, s trimesečnim
poskusnim delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na
tel. 01/478-20-22.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-38143/04
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest:
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Dob (m),
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPMZKZ Celje (m),
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Ljubljana (m),
– svetovalec – paznik, pooblaščena
uradna oseba v ZPKZ Ljubljana (m).
Naloge na delovnih mestih paznika se
lahko opravljajo v nazivih paznik III, paznik
II in paznik I na delovnem mestu svetovalca
– paznika pa v nazivih svetovalec – paznik
III, svetovalec – paznik II in svetovalec –
paznik I.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
Zakonom o delovnih razmerjih in 88. členom
Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– moški,
– najmanj srednja izobrazba splošne,
tehnične oziroma druge ustrezne smeri
(paznik) oziroma visoka strokovna izobrazba pravne, upravne, varstvoslovne ali
druge ustrezne smeri (svetovalec – paznik),
– delovne izkušnje v trajanju vsaj 6
mesecev (paznik) oziroma 8 mesecev (svetovalec – paznik),
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(kandidat, ki ga nima, ga bo v primeru izbora
moral opraviti v 1 letu od imenovanja v
naziv),
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu RS
(npr. osebnega dokumenta),
– fotokopijo dokazila o zaključku srednje
šole,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv (če ga
imajo),
– lastno pisno izjavo z naslednjo vsebino: »Izjavljam, da nisem pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, da
nisem obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in da zaradi
naštetih dejanj nisem v kazenskem
postopku.«. Glede te izjave bodo morali
izbrani kandidati predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti in
potrdilo pristojnega sodišča, da niso v
kazenskem postopku,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in opisom delovnih izkušenj je potrebno v 8 dneh od
objave posredovati v zaprti kuverti s pripisom
»za javni natečaj – paznik« na naslov zavoda,
za katerega je kandidat zainteresiran:
– Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na
Dolenjskem,

– Zavod za prestajanje mladoletniškega
zapora in kazni zapora Celje, Linhartova 3,
3000 Celje.
– Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana,
Usposobljenost kandidatov, ki bodo na
podlagi predloženih dokazil izpolnjevali
razpisne pogoje, se bo preverjala z osebnim razgovorom in psihološkim testiranjem.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo na sedežu posameznega zavoda za
prestajanje kazni zapora in na terenu.
Izbrani kandidati bodo morali v 6 mesecih
po sprejemu v delovno razmerje opraviti
strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju
kazenskih sankcij (Ur. l. RS, št. 22/00 in
nasl.), ki vključuje tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije dobite na tel.
07/304-70-10 pri Ivici Vitez (Dob),
03/426-67-70 pri Jerneji Novak (Celje),
01/300-55-30 pri Iris Golob (Ljubljana).
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Su 20/2004-21(01)
Ob-38423/04
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec)
5 prostih delovnih mest za nedoločen
čas.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
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Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (javni
natečaj), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-50.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 238/04
Ob-38424/04
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT in
2/04 – ZDSS) načelnik Upravne enote Celje
objavlja javni natečaj za prosto delovno
mesto
svetovalec/ka v Oddelku za okolje in
prostor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, na katerem se delo lahko
opravlja v nazivu svetovalec III, II ali I.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko izobrazbo
gradbene, pravne ali upravne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
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;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/la
pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem
postopku, predložiti pred imenovanjem v
naziv.
Naloge na delovnem mestu so:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
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– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji s področja okolja in prostora,
– 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 potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati/ke s končano upravno
smerjo izobrazbe, z delovnimi izkušnjami v
državni upravi in s poznavanjem delovnega
področja okolja in prostora.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na
delovnem mestu svetovalec, v nazivu svetovalec III, v prostorih Upravne enote Celje,
Trg celjskih knezov 9, Celje.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z
dokazili na naslov: Upravna enota Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje, v roku 8 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati/ke
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od objave v Uradnem listu RS.
O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Petra Ponikvar
Cokan, zaposlena v Upravni enoti Celje, tel.
03/426-54-14.
Upravna enota Celje
Št. 983-12/04
Ob-5/05
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 in 110/02), direktor
Veterinarske uprave Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
uradnega(e) veterinarja(ke) – svetovalca(ke) v Veterinarski upravi RS v
Notranji veterinarski inšpekciji, Območni
urad Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
veterinarske smeri;
– imeti morajo 8 mesecev delovnih izkušenj (za naziv uradni veterinar – svetovalec
II) oziroma 4 leta in 4 mesece delovnih izkušenj (za naziv uradni veterinar – svetovalec
I);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– potrebno je osnovno znanje enega
tujega jezika;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– imeti morajo opravljen izpit iz javne
uprave;
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– imeti morajo opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka;
– imeti morajo veterinarsko licenco po
Zakonu o veterinarstvu.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o veterinarski
licenci;
– fotokopijo potrdila o znanju enega
tujega jezika;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz javne uprave;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega
izpita iz upravnega postopka pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni(e) izpit(e) opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Naziva, v katerih se lahko opravlja delo
na tem delovnem mestu, sta: uradni veterinar – svetovalec II in uradni veterinar – svetovalec I. Izbrani(a) kandidat(ka) bo delo
opravljal(a) v Veterinarski upravi Republike
Slovenije, Notranja veterinarska inšpekcija,
Območni urad Kranj, na naslovu Kranjska
cesta 16, 4202 Naklo.
Kandidati(ke) pošljejo pisne prijave z
dokazili – v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj« in z navedbo delovnega
mesta – na naslov: Veterinarska uprava
Republike Slovenije, Parmova 53, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave. O izbiri bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu/i kandidatu/ki, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim(o)
kandidatom(ko)
sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23
(Tina Kump).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 1/05
Ob-41/05
Svet zavoda Vrtec dr. France Prešeren,
Erjavčeva cesta 29, 1000 Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje, skladno z Zakonom o
organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03 –
uradno prečiščeno besedilo 2).
Kandidati/ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene in organizacijske sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.

Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 24. 3. 2005
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela vrtca
za mandatno obdobje, pošljite najpozneje 8
dni po objavi razpisa na naslov: Svet Vrtca
dr. France Prešeren, Erjavčeva cesta 29,
1000 Ljubljana, s pripisom: razpis za ravnatelja
Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo
o izboru v zakonitem roku.
Vrtec dr. France Prešeren
Št. 1/05
Ob-42/05
Na podlagi določb 24. in 51. člena Statuta in sklepa Sveta Kliničnega centra z dne
20. 12. 2004, Klinični center Ljubljana razpisuje delovno mesto
predstojnika Kliničnega oddelka za
maksilofacialno in oralno kirurgijo, SPS
Kirurška klinika.
Za predstojnika kliničnega oddelka lahko
kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja
na medicinski fakulteti,
– da ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenem delovnem mestu v
zdravstvu,
– da zna en svetovni jezik,
– da predloži program dela in razvoja
kliničnega oddelka.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s programom dela in razvoja
organizacijske enote, naj kandidati/ke
pošljejo v roku 15 dni po tej objavi na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba,
Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana – s pripisom “za razpisno komisijo za delovno
mesto predstojnika Kliničnega oddelka za
maksilofacialno in oralno kirurgijo, SPS
Kirurška klinika”.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana
Št. 111-02-92-93/2004-01-924
Ob-99/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja
javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS:
na Davčnem uradu Novo mesto:
1. višji davčni inšpektor v oddelku za
davčno inšpiciranje.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji davčni inšpektor III, višji davčni
inšpektor II ali višji davčni inšpektor I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– poseben strokovni izpit za davčnega
inšpektorja.
na Davčnem uradu Murska Sobota:
2. referent v referatu za davčno knjigovodstvo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III ali referent II.
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Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Kandidat, ki nima opravljenega posebnega strokovnega izpita za inšpektorja, ga
mora opraviti najkasneje v enem letu od
imenovanja za inšpektorja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln
delovni čas s predvidenim 4-mesečnim
poskusnim delom za delovno mesto pod št.
1 ter 2-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod št. 2.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov:
– pod št. 1: DURS, DU Novo mesto,
Kandijska cesta 21, 8000 Novo mesto,
– pod št. 2: DURS, DU Murska Sobota,
Slomškova ul. 1, 9000 Murska Sobota.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Marko Fabjančič, tel.
07/371-96-90,
– pod št. 2: Vlasta Temlin, tel.
02/530-31-00.
Davčna uprava RS
Št. 002/05
Ob-100/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02-ZDT-B in
2/04-ZDSS-1) minister objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta
podsekretarja/-ke pod zap. št. 129 v
Sektorju za knjigo in knjižničarstvo ter
Slovence v zamejstvu in po svetu, ki se
lahko opravlja v nazivu podsekretar.
Kratek opis delovnih nalog:
– spremljanje razvojnih projektov na
področju knjige;
– izvedba dejanj v postopkih neposrednih in javnih pozivov, javnih in ciljnih razpisov in drugih postopkih ﬁnanciranja na
področju knjige;
– priprava odločb in pogodb o (so)ﬁnanciranju na področju knjige ter skrbništvo teh
odločb in pogodb;
– izvedba dejanj za izvajanje izvrševanja
proračuna in spremljanje izvajanja proračuna.

Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
oziroma kandidatke s poznavanjem področja knjige.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne ali ﬁlozofske smeri ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo slavistične smeri ali visoko strokovno izobrazbo
z magisterijem humanistične smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih
izkušenj;
– imeti morajo osnovno raven znanja
enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja enega tujega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva za pravosodje in krajevno pristojnega
sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Osnovno znanje tujega jezika pa se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola
tujega jezika), z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s
potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih
srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal tuj
jezik, z dokazilom o opravljanem izpitu iz
tujega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal-a na delovnem mestu podsekretarja v prostorih Ministrstva za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici:
»Prijava na razpis – podsekretar« ali na
elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 15 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od objave pri Zavodu za zaposlovanje
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Republike Slovenije oziroma od objave na
internetni strani Ministrstva za kulturo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od
objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave na internetni strani Ministrstva za kulturo. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za čas nadomeščanja delavke na
starševskem dopustu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba ga. Ulčar,
zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, tel.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 03/05
Ob-106/05
Energetika Projekt d.o.o., Vransko 66,
3305 Vransko, razpisuje prosto delovno
mesto
direktorja/direktorice Energetike Projekt d.o.o., Vransko.
Poleg splošnih zakonskih pogojev za
sklenitev delovnega razmerja morajo kandidati za direktorja izpolnjevati naslednje
pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba strojne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika,
– organizacijske sposobnosti,
– teoretično in praktično poznavanje
poslovanja podjetij, ki se ukvarjajo z javno
infrastrukturo.
Za direktorja je lahko imenovana oseba,
ki je popolnoma poslovno sposobna in ni
bila pravnomočno nepogojno obsojena na
kazen zapora več kot treh mesecev, če ta še
ni bila izbrisana.
Direktorja imenuje nadzorni svet podjetja.
Direktor podjetja bo imenovan za dobo
štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
splošnih zakonskih pogojev in razpisnih
pogojev, življenjepisom in opisom lastne
vizije razvoja podjetja pošljite v zaprti
kuverti v roku petnajst dni od objave tega
razpisa na naslov: Energetika Projekt
d.o.o., Vransko 66, 3305 Vransko, s pripisom »Razpis za imenovanje direktorja – ne
odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
petnajstih dni po odločitvi o imenovanju.
Energetika Projekt d.o.o., Vransko
Št. 111-136/04-0515
Ob-107/05
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 civilnem oddelku Okrajnega sodišča
v Novi Gorici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
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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. 111-141/04-0515
Ob-108/05
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 Celju.
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. 111-138/04-0515
Ob-109/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na
Zunanjem oddelku v Kopru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje, določene v 25. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu in posebne
pogoje za imenovanje na mesto državnega
pravobranilca, določene v 26. členu Zakona
o državnem pravobranilstvu.
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. 111-139/04-0515
Ob-110/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):
a) 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na
Zunanjem oddelku v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje, določene v 25. členu Zakona o
državnem pravobranilstvu in posebne
pogoje za imenovanje na mesto državnega
pravobranilca, določene v 26. členu Zakona
o državnem pravobranilstvu.
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. 111-02-1/2005/1
Ob-222/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
sekretar v Sektorju za podporo
sistemu zakladnice.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani inženir matematike;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– najmanj 11 let delovnih izkušenj (v primeru, da ima kandidat magisterij ali doktorat, se zahteva 7 let in 4 mesece delovnih
izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv);
– poznavanje sistema javnoﬁnančnih prihodkov.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za podporo sistemu zakladnice
Ministrstva za ﬁnance, Župančičeva 3, Ljubljana. Delo na delovnem mestu se opravlja
zgolj v nazivu sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 111-02-1/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-50 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika
ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
pomorskega prava,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega od
jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik (angleški ali francoski).
Kandidat bo izvoljen za obdobje 9 let, z
možnostjo ponovne izvolitve.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v
15 dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-142/04-0515
Ob-225/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01 in 59/02):
– 1 mesto kandidata za izvolitev za
sodnika na Mednarodnem sodišču za
pravo morja (ITLOS).
Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega

Št. 001/05
Ob-43/05
Na podlagi 7. člena Sklepa o ustanovitvi
Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 96-4043/,
111-4637/2000,
66-3556/2001,
84-4335/2001, 85-4170/2002) v nadaljevanju: sklep) objavlja minister za kulturo

Št. 111-140/04-0515
Ob-226/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št.
64/01 in 59/02):
– 4 mesta kandidatov za izvolitev za
ad litem sodnika na Mednarodnem kazenskem sodišču za nekdanjo Jugoslavijo
(ICTY).
Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje
za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika
ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
kazenskega prava in mednarodnega prava,
vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega od
jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik (angleški ali francoski).
Kandidat bo izvoljen za obdobje 4 let,
brez možnosti ponovne izvolitve.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v
15 dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave

javni poziv
za priglasitev kandidatov za člane
nadzornega sveta Filmskega sklada
Republike Slovenije – javnega sklada
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Nadzorni svet ima sedem članov.
Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije, pri čemer
imenuje tri člane na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, in enega na predlog
ministrstva, pristojnega za ﬁnance, ter po
enega člana na predlog poklicnih, oziroma
strokovnih društev ali združenj s področja
kinematograﬁje, Filmskega studia Viba ﬁlm
in Radiotelevizije Slovenije.
Predloge za imenovanje lahko pošljejo:
– poklicna oziroma strokovna društva ali
združenja s področja kinematograﬁje,
– Filmski studio Viba ﬁlm,
– Radiotelevizija Slovenije.
Člani nadzornega sveta ne morejo biti
tisti, ki:
– so v delovnem razmerju s skladom, ali
so pogodbeni sodelavci sklada;
– opravljajo dejavnost, ki po zakonu ni
združljiva s članstvom v nadzornem svetu;
– v času svojega mandata kandidirajo za
javna sredstva, s katerimi upravlja sklad.
Minister bo pri oblikovanju predloga članov nadzornega sveta upošteval zlasti
načelo strokovnosti kandidata za področje
kinematograﬁje.
Predlog mora vsebovati:
1. naziv in naslov oziroma sedež predlagatelja,
2. navedbo razpisa,
3. ime, priimek in naslov predlaganega
kandidata,
4. utemeljitev predloga,
5. delovni življenjepis kandidata,
6. izjavo kandidata, da se strinja s kandidaturo.
Mandat članov v nadzornem svetu traja
štiri leta in bodo imeli pravico do nagrade za
svoje delo.
Natančnejša opredelitev nalog članov
nadzornega sveta je določena v sklepu.
Predlogi morajo biti oddani na naslov
Ministrstva za kulturo RS, Ljubljana, Maistrova 10 v zaprti kuverti z oznako na prednji
strani »Ne odpiraj – predlog za člana nadzornega sveta FSRS«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti navedba vlagatelja: naziv
in naslov.
Upoštevani bodo samo predlogi, ki bodo
s priporočeno poštno pošiljko oddani najpozneje do 9. 2. 2005 oziroma do tega dne
predloženi v vložišču Ministrstva za kulturo
RS, Ljubljana, Maistrova 10.
Ministrstvo za kulturo
Ob-101/05
Po sklepu ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, št. 331104-04-10112
z dne 3. 1. 2005 Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo ponovno
objavlja
javni poziv
za predlaganje članov Sveta Republike
Slovenije za visoko šolstvo
1. Po 50. členu Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 100/04-UPB2) Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo sestavljajo
strokovnjaki s področja visokega šolstva ter
znanosti in tehnologije, gospodarstva, negospodarstva ter predstavniki študentov in
Vlade Republike Slovenije, po svojem položaju pa so njegovi člani tudi rektorji univerz, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ter predsednik Sveta za
evalvacijo visokega šolstva. Svet Republike
Slovenije za visoko šolstvo mora biti sestavljen tako, da so v njem zastopana vsa študij-

ska in znanstveno-raziskovalna področja.
Predsednika in največ petnajst članov imenuje Vlada Republike Slovenije, od tega
sedem izmed visokošolskih učiteljev in
znanstvenih delavcev, ki jih predlagajo visokošolski zavodi, tri predstavnike gospodarstva in negospodarstva, ki jih predlagajo
zbornice in druga združenja delodajalcev, tri
predstavnike študentov, ki jih predlaga Študentska organizacija Slovenije v sodelovanju s študentskimi sveti univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, tri predstavnike
Vlade Republike Slovenije. Predsednik in
člani Sveta Republike Slovenije za visoko
šolstvo so imenovani za šest let, predstavniki študentov pa za tri leta. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem
šolstvu (Ur. l. RS, št. 63/04) v prvem
odstavku 46. člena določa, da Vlada Republike Slovenije imenuje Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo najpozneje do
31. 12. 2004. Pri prvem imenovanju je polovica članov imenovana za tri leta.
2. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo poziva visokošolske zavode,
Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno
zbornico Slovenije, Združenje delodajalcev
Slovenije, Združenje delodajalcev obrtnih
dejavnosti Slovenije, Združenje managerjev
Slovenije, druge zbornice in združenja delodajalcev in Študentsko organizacijo Slovenije, da pošljejo predloge kandidatov za
člane Sveta Republike Slovenije za visoko
šolstvo.
3. Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje
podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in
kraj rojstva; končano izobrazbo; poklic, za
katerega je usposobljen; ime organizacije,
kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja;
katero študijsko (izobraževanje učiteljev in
pedagoške vede, umetnost, humanistične
vede, družbene vede, novinarstvo in informatika, poslovne in upravne vede, pravo,
vede o živi naravi, vede o neživi naravi,
matematika in statistika, računalništvo, tehniške vede, proizvodne tehnologije, arhitektura in gradbeništvo, kmetijstvo, gozdarstvo
in ribištvo, veterinarstvo, zdravstvo, socialno
delo, osebne storitve, transportne storitve,
varstvo okolja, varnost) ali/in znanstvenoraziskovalno (naravoslovno-matematične
vede, tehniške vede, medicinske vede, biotehniške vede, družboslovne vede, humanistične vede, druge vede) področje bo kandidat z visokošolskega zavoda strokovno
zastopal; za študenta ime visokošolskega
zavoda, na katerem študira in letnik, v katerega je vpisan; stalno in začasno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da se
strinja s kandidaturo; za predstavnike študentov dokazilo o sodelovanju študentskih
svetov univerz in samostojnih visokošolskih
zavodov pri oblikovanju predloga; kratko
utemeljitev predloga.
4. Dodatni predlog pošljite do 21. 1. 2005
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Sektor za visoko šolstvo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 035-1/04-04
Ob-112/05
Občina Majšperk v skladu z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in na podlagi sprejetega Proračuna Občine Majšperk
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za leto 2005 št. 036-21/04-01 z dne 21. 12.
2004 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Majšperk
I. Naziv in sedež prodajalca: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, tel.
02/795-08-30, faks 02/794-42-21, e-mail:
natasa.obc.majsperk@siol.net.
II. Predmet prodaje so naslednja stanovanja:
1. enosobno stanovanje v velikosti 40,74
m², Majšperk 35, 2322 Majšperk, parc. št.
22/2 pripisane pri vložni št. 284 k.o. Lešje,
2. enosobno stanovanje v velikosti
41,94 m², Majšperk 35, 2322 Majšperk,
parc. št. 22/2 pripisane pri vložni št. 284
k.o. Lešje in
3. trisobno stanovanje v velikosti
74,28 m², Majšperk 34, 2322 Majšperk,
parc. št. 81/1 pripisane pri vložni št. 315 k.o.
Lešje.
Stanovanja, ki so predmet prodaje se
nahajajo v stanovanjsko ureditvenem
območju v centru Majšperka. Izhodiščna
vrednost posameznega stanovanja na podlagi cenitev znaša:
– pod točko 1: 3,580.455 SIT,
– pod točko 2: 3,669.100 SIT in
– pod točko 3: 6,681.137 SIT.
III. Ponudbo za nakup stanovanja lahko
dajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije, in ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Ponudniki za
nakup zemljišča svoje pisne ponudbe v zaprti
kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno
19. 1. 2005 do 12. ure, na naslov: Občina
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk, z
oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup stanovanja pod zaporedno št……«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega
datuma oddati na Občini Majšperk, sprejemna
pisarna ali po pošti.
IV. Ponudnik mora v ponudbi navesti:
a) ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene,
b) podatke o ponudniku (ime in priimek
ﬁzične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično
številko ponudnika, fotokopijo osebnega
dokumenta oziroma dokazilo o registraciji),
c) način plačila kupnine in
d) za katero stanovanje se prijavlja.
V. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo imenuje županja Občine Majšperk, dne 19. 1. 2005 ob 15. uri, v prostorih
sejne sobe Občine Majšperk.
VI. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine, pri enaki ponudbi
pa tistega, ki ponudi najkrajši rok plačila
celotne kupnine.
VII. Z uspelim ponudnikom se sklene
prodajna pogodba najkasneje v 8 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja
ponudb, rok za plačilo kupnine pa je 8 dni po
podpisu pogodbe pri notarju.
VIII. Kupec stanovanja, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine in
sklenitvi pogodbe o nakupu stanovanja.
Pripadajoči davek in eventuelno druge
stroške v zvezi s pogodbo plača kupec.
IX. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
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X. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Občini
Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk,
tel. 02/795-08-30, kontaktna oseba Tatjana
Varžič.
Občina Majšperk
Ob-343/05
Daša Guzej s.p., Cigaletova 3,
1000 Ljubljana, preneham z opravljanjem
dejavnosti z dne 4. 1. 2005.

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 20900-90/04-21213
Ob-38137/04
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale izdaja na podlagi prvega odstavka
51. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99) in po pooblastilu št. 12300-018/00-24 z dne 15. 5.
2000, v zadevi – ugotavljanje dejanskega
stalnega prebivališča Wolf Taurin – Alexandra, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Wolf
Taurin – Alexandru, roj. 20. 5. 1999 Sumner,
Pierce Country, ZDA, s prijavljenim stalnim
prebivališčem Mengeš, Levčeva ul. 10, se
postavi Kalčič Urško, uradnico Upravne
enote Domžale.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 256/04
Ob-38425/04
Upravna enota Brežice izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), v zvezi z 8. členom
Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št.
9/01) in pooblastila načelnika Upravne enote
Brežice št. 031-1/2004-1/20 z dne 1. 9.
2004, v upravni zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Antona Resnika, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
I. Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice, se postavi za začasno
zastopnico Antonu Resniku, roj. 9. 4. 1947,
s prijavljenim stalnim prebivališčem na
naslovu Brezina 14c, Brežice, sedaj neznanega prebivališča.
II. Začasna zastopnica bo sodelovala
samo v postopku oziroma pri dejanju za
katerega je postavljena, in le toliko časa,
dokler so podani razlogi za to.
III. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 256/04
Ob-38426/04
Upravna enota Brežice izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), v zvezi z 8. členom
Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št.
9/01) in pooblastila načelnika Upravne enote
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Brežice št. 031-1/2004-1/20 z dne 1. 9.
2004, v upravni zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Anice Resnik,
sedaj neznanega prebivališča, naslednji
sklep:
I. Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice, se postavi za začasno
zastopnico Anici Resnik, roj. 3. 11. 1952, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na
naslovu Brezina 14c, Brežice, sedaj neznanega prebivališča.
II. Začasna zastopnica bo sodelovala
samo v postopku oziroma pri dejanju za
katerega je postavljena, in le toliko časa,
dokler so podani razlogi za to.
III. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 256/04

Ob-38427/04

Upravna enota Brežice izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), v zvezi z 8. členom
Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št.
9/01) in pooblastila načelnika Upravne enote
Brežice št. 031-1/2004-1/20 z dne 1. 9.
2004, v upravni zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Danka Lozarja,
sedaj neznanega prebivališča, naslednji
sklep:
I. Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice, se postavi za začasno
zastopnico Danku Lozarju, roj. 6. 4. 1957, s
prijavljenim stalnim prebivališčem na
naslovu Mrzlava vas 21c, Krška vas, sedaj
neznanega prebivališča.
II. Začasna zastopnica bo sodelovala
samo v postopku oziroma pri dejanju za
katerega je postavljena, in le toliko časa,
dokler so podani razlogi za to.
III. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 256/04

Ob-38428/04

Upravna enota Brežice izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), v zvezi z 8. členom
Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št.
9/01) in pooblastila načelnika Upravne enote
Brežice št. 031-1/2004-1/20 z dne 1. 9.
2004, v upravni zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Mladena Mihelčića, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
I. Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice se postavi za začasno
zastopnico Mladenu Mihelčiću, roj. 26. 4.
1955, s prijavljenim stalnim prebivališčem
na naslovu Cankarjeva ulica 22, Brežice,
sedaj neznanega prebivališča.
II. Začasna zastopnica bo sodelovala
samo v postopku oziroma pri dejanju za
katerega je postavljena, in le toliko časa,
dokler so podani razlogi za to.
III. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 256/04

Ob-38429/04

Upravna enota Brežice izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), v zvezi z 8. členom
Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št.
9/01) in pooblastila načelnika Upravne enote
Brežice št. 031-1/2004-1/20 z dne 1. 9.
2004, v upravni zadevi ugotavljanje dejan-

skega stalnega prebivališča Eleonore Mihelčić, sedaj neznanega prebivališča, naslednji
sklep:
I. Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice, se postavi za začasno
zastopnico Eleonori Mihelčić, roj. 27. 11.
1945, s prijavljenim stalnim prebivališčem
na naslovu Cankarjeva ulica 22, Brežice,
sedaj neznanega prebivališča.
II. Začasna zastopnica bo sodelovala
samo v postopku oziroma pri dejanju za
katerega je postavljena, in le toliko časa,
dokler so podani razlogi za to.
III. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 256/04
Ob-38430/04
Upravna enota Brežice izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00 in 52/02), v zvezi z 8. členom
Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št.
9/01) in pooblastila načelnika Upravne enote
Brežice št. 031-1/2004-1/20 z dne 1. 9.
2004, v upravni zadevi ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča Gorazda Janše,
sedaj neznanega prebivališča, naslednji
sklep:
I. Danica Henigman Ban, delavka Upravne enote Brežice, se postavi za začasno
zastopnico Gorazdu Janši, roj. 18. 5. 1972,
s prijavljenim stalnim prebivališčem na
naslovu Velike Malence 40, Krška vas, sedaj
neznanega prebivališča.
II. Začasna zastopnica bo sodelovala
samo v postopku oziroma pri dejanju za
katerega je postavljena, in le toliko časa,
dokler so podani razlogi za to.
III. Zoper ta sklep posebna pritožba ni
dovoljena.
Št. 209-1241/2004-519
Ob-39/05
Upravna enota Maribor izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila
načelnika št. 123-05-16/97-0610/13 z dne
13. 10. 2003, v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča za Ulbl
Marjana, katerega prebivališče je neznano,
naslednji sklep:
1. Ulbl Marjanu, roj. 5. 7. 1964 v Mariboru, s prijavljenim stalnim prebivališčem v
Mariboru, Svetozarevska ulica 22, se postavi
začasni zastopnik Janez Grušovnik, delavec
Upravne enote Maribor.
2. Začasni zastopnik zastopa stranko le
toliko časa, dokler bodo podani razlogi za to
oziroma dokler v postopku ne nastopi
stranka sama, njen pooblaščenec ali zakoniti zastopnik.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 20906-16/2004-9
Ob-47/05
Upravna enota Ajdovščina 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
načelnice št. 123-33/1995-02 z dne 3. 9.
2002, v upravni zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Dragana
Lukića, s prijavljenim stalnim prebivališčem
na naslovu Planina št. 70, sedaj neznanega
prebivališča, po uradni dolžnosti, naslednji
sklep o postavitvi začasnega zastopnika:
1. Alojz Durn, delavec Upravne enote
Ajdovščina, se postavi za začasnega

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
zastopnika Draganu Lukiću, roj. 3. 12. 1964
v Ljubljani, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Planina št. 70, sedaj neznanega prebivališča.
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.
4. V tem postopku niso nastali posebni
stroški.
Št. 20906-7/2002-14
Ob-48/05
Upravna enota Ajdovščina 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 načelnice št. 123-33/1995-02 z dne
3. 9. 2002, v upravni zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Zumerja
Baljaja, s prijavljenim stalnim prebivališčem na naslovu Selo št. 8, sedaj neznanega prebivališča, po uradni dolžnosti,
naslednji sklep o postavitvi začasnega
zastopnika:
1. Alojz Durn, delavec Upravne enote
Ajdovščina, se postavi za začasnega
zastopnika Zumerju Baljaju, roj. 10. 4.
1957 v kraju Lugovo, Srbija in Črna Gora,
s prijavljenim stalnim prebivališčem na
naslovu Selo št. 8, sedaj neznanega prebivališča.
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.
4. V tem postopku niso nastali posebni
stroški.

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 1322/03-028/34-00
Ob-46/05
V register političnih strank se pod zaporedno številko 40, kjer je vpisana politična
stranka Stranka mladih Slovenije, s kratico
imena SMS ter s sedežem v Ljubljani, Rimska cesta 8, vpiše sprememba zastopnika
stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše
Darko Krajnc.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-26/2004-3
Ob-38138/04
Statut Sindikata delavcev Sodnika za
prekrške Ljubljana, s sedežem v Ljubljani,
Resljeva cesta 18, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Center, na
podlagi odločbe, št. 028-8/97-02/OG z dne
3. 6. 1997 in vpisan v evidenco statutov sin-

dikatov, pod zaporedno številko 237 z dnem
3. 6. 1997, se z dnem 31. 12. 2004 izbriše iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 013-18/2004-4
Ob-38433/04
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
21. 12. 2004 v hrambo pravila Sindikalne
podružnice Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije družbe Intra Lighting
d.o.o., Miren 137B.
Ime sindikalne podružnice Sindikata
kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
je Sindikalna podružnica Intra Lighting
d.o.o.; skrajšano ime – kratica pa je SKEI
Intra Lighting.
Sedež sindikalne podružnice je na
naslovu Miren 137B, 5291 Miren.
Sindikalna podružnica je z dnem 21. 12.
2004 pridobila lastnost pravne osebe.
Pravila organizacije sindikalne podružnice so vpisana v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Nova Gorica pod
zaporedno št. 142.
Št. 02801-18/2003
Ob-44/05
Republika Slovenija, Upravna enota
Celje izdaja po pooblastilu načelnika št.
032-0672004 na podlagi drugega odstavka
3. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/93) v upravni
zadevi hrambe statuta sindikata na vlogo
Sindikata delavcev Špesovega doma Vojnik,
s sedežem Cesta v Tomaž 6/a, Vojnik,
naslednjo odločbo:
1. Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, z dnem 13. 12. 2004 sprejme v
hrambo statut sindikata, vpisan v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
227 z nazivom Statut Sindikata delavcev
Špesovega doma Vojnik, katerega hrambo
je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom: Sindikat delavcev Špesovega
doma Vojnik, s skrajšanim imenom: Sindikat ŠDV, s sedežem: Cesta v Tomaž 6/a,
Vojnik.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi statuta sindikata postane sindikat pravna
oseba.
3. Za identiﬁkacijo se določi matična številka 1229214.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-75/2003-8
Ob-38132/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (Urad) je 23. 12.
2004 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Prevent Les proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o.,
Pod Gradom 2, 2380 Slovenj Gradec (Prevent Les), in Lesna – Tovarna pohištva
Pameče d.o.o., Pameče 150, 2380 Slovenj
Gradec (Lesna TP), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK je nastala
9. 1. 2002, ko je Prevent Les s sklenitvijo
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Pogodbe o odsvojitvi in pridobitvi poslovnega deleža pridobil 100% poslovni delež v
Lesni TP in s tem nadzor nad to družbo.
Družba Prevent Les je del skupine Prevent. Ukvarja se s trgovino z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo. Storitve opravlja zgolj za potrebe podjetij v
skupini Prevent. Nadzor nad njo ima družba
Prevent avtomobilske sedežne prevleke,
delovna oblačila in rokavice d.d., Kidričeva
6, 2380 Slovenj Gradec (Prevent d.d.),
matična družba skupine Prevent, ki skrbi za
strateško usmerjanje razvoja te skupine, v
času nastanka obravnavane koncentracije
dejavne na področju izdelave in prodaje
avtomobilskih sedežnih prevlek za prvo
vgradnjo, proizvodnje tekstilij, delovno
zaščitnih sredstev, rezalnega orodja, plastičnih mas, delov in dodatne opreme za
motorna vozila, gradbeništva (gradnje
poslovnih in stanovanjskih objektov, kompleksnega inženiringa pri vodenju gradbenih
investicij, predorogradnje, rudarsko – gradbenih del, izdelave in montaže jeklenih predorskih opažev, izdelave in montaže gradbenih jeklenih objektov idr.), dejavnosti
hotelov, pomožnih dejavnosti v letalskem
prometu ter raziskovanja in eksperimentalnega razvoja na področju tehnologije. Lesna
TP se ukvarja z lesnim stavbarstvom – proizvodnjo notranjih vratnih kril in podbojev.
Urad je ugotovil, da so v koncentraciji
udeleženi in z njima povezane družbe
dejavne na različnih upoštevnih trgih, ki med
seboj niso neposredno povezani, in da združevanje dejavnosti v okviru priglašene koncentracije ne bo povzročilo nevarnosti
ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega
položaja, kar bi lahko imelo za posledico
izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite
konkurence na upoštevnih trgih v Republiki
Sloveniji. Koncentracija je skladna s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-3/2004-8
Ob-38133/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (Urad) je 24. 12.
2004 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Prevent Les d.o.o., Pod
Gradom 2, 2380 Slovenj Gradec (Prevent
Les), in Lesna – Žaga Otiški Vrh d.o.o.,
Šentjanž pri Dravogradu 143, 2373 Šentjanž pri Dravogradu (Lesna Žaga), skladna
s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK je nastala
9. 1. 2002 s sklenitvijo Pogodbe o odsvojitvi
in pridobitvi poslovnega deleža, na podlagi
katere je Prevent Les pridobil 100% poslovni
delež družbe Lesna Žaga in s tem nadzor
nad to družbo.
Istega dne je nastala tudi koncentracija v
smislu druge alinee drugega odstavka 11.
člena ZPOmK med družbama Prevent Les
in Lesna – Tovarna pohištva Pameče d.o.o.,
Pameče 150, 2380 Slovenj Gradec (Lesna
TP). Pri presoji koncentracije družb Prevent
Les in Lesna Žaga je Urad družbo Lesna TP
že upošteval kot del skupine Prevent.
Prevent Les je družba, ki je del skupine
Prevent in se za potrebe podjetij v tej skupini
ukvarja s trgovino z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo. Nadzor nad njo
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ima Prevent avtomobilske sedežne prevleke, delovna oblačila in rokavice d.d.,
Kidričeva 6, 2380 Slovenj Gradec (Prevent
d.d.), matična družba skupine Prevent, ki
skrbi za strateško usmerjanje razvoja te skupine. Skupina Prevent je bila v času
nastanka
obravnavane
koncentracije
dejavna na področju izdelave in prodaje
avtomobilskih sedežnih prevlek za prvo
vgradnjo, proizvodnje tekstilij, delovno
zaščitnih sredstev, rezalnega orodja, plastičnih mas, delov in dodatne opreme za
motorna vozila, gradbeništva (gradnje
poslovnih in stanovanjskih objektov, kompleksnega inženiringa pri vodenju gradbenih
investicij, predorogradnje, rudarsko – gradbenih del idr.), lesnega stavbarstva (proizvodnje notranjih vratnih kril in podbojev),
dejavnosti hotelov, pomožnih dejavnosti v
letalskem prometu ter raziskovanja in eksperimentalnega razvoja na področju tehnologije. Lesna Žaga je dejavna na področju
žagarstva – žaganja, skobljenja in impregniranja lesa.
Urad je ugotovil, da je obravnavana koncentracija skladna s pravili konkurence. V
koncentraciji udeleženi in z njima povezane
družbe so dejavne na različnih upoštevnih
trgih, ki med seboj niso neposredno povezani. Koncentracija predstavlja konglomeratno združevanje dejavnosti in ne bo povzročila zmanjšanja ali onemogočanja
učinkovite konkurence na upoštevnih proizvodnih oziroma storitvenih trgih v Republiki
Sloveniji.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-45/2002-32
Ob-38134/04
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (Urad) je 22. 12.
2004 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, s katero je skladno z drugim
in tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da
pripojitev družbe RGD Rudarska gradbena
družba d.d., Trg revolucije 4b, 1420
Trbovlje (RGD), k družbi Gradis Nizke
gradnje, proizvodnja, trgovina in storitve
d.d., Lavričeva 3, 2000 Maribor (GNG);
družbi sta sedaj združeni v Nizke in rudarske gradnje d.d., Miklavška cesta 82, 2311
Hoče; ni podrejena določbam ZPOmK, ter
da je koncentracija družb Prevent avtomobilske sedežne prevleke, delovna oblačila in
rokavice d.d., Kidričeva 6, 2380 Slovenj
Gradec (Prevent d.d.), in RGD skladna s
pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Pripojitev RGD h GNG, izvedena na podlagi Pogodbe o pripojitvi delniških družb z
dne 30. 5. 2002, ne podleže določbam
ZPOmK, ker sta bili ob sklenitvi te pogodbe
obe družbi že pod nadzorom družbe Prevent d.d. in s tem del iste ekonomske celote,
zato s pripojitvijo ni prišlo do spremembe
nadzora in s tem do koncentracije v smislu
določil ZPOmK. Koncentracija družb Prevent d.d. in RGD v smislu drugega odstavka
11. člena ZPOmK pa je nastopila v letu
2000, ko je Prevent d.d. z nakupom delnic v
družbi RGD pridobil večinski kapitalski delež
in s tem nadzor nad to družbo.
Prevent d.d. je matična družba skupine
Prevent, ki skrbi za strateško usmerjanje
razvoja te skupine, v času nastanka obravnavane koncentracije dejavne predvsem
na področju izdelave in prodaje avtomobilskih sedežnih prevlek za prvo vgradnjo, pa
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tudi proizvodnje tekstilij, delovno zaščitnih
sredstev, rezalnega orodja, plastičnih mas,
delov in dodatne opreme za motorna vozila,
ter raziskovanja in eksperimentalnega razvoja na področju tehnologije. RGD je bila
dejavna na področju gradbeništva (predorogradnja, rudarsko – gradbena dela, izdelava in montaža jeklenih predorskih opažev, izdelava in montaža gradbenih jeklenih
objektov idr.).
Urad je ugotovil, da koncentracija družbe
Prevent d.d. in z njo povezanih družb ter
družbe RGD predstavlja konglomeratno
združevanje dejavnosti, ker so družbe
dejavne na različnih upoštevnih trgih, ki med
seboj niso povezani. Koncentracija ne bo
imela negativnih učinkov na konkurenco, saj
ne bo povečala moči nobene od družb, udeleženih v koncentraciji, ali z njimi povezanih
družb, do te mere, da bi lahko le-te bistveno
zmanjševale ali onemogočale učinkovito
konkurenco na proizvodnih oziroma storitvenih trgih, na katerih so v Republiki Sloveniji
dejavne in je tako skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-56/2004-9
Ob-38135/04
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 28. 12. 2004
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99
in 37/04; ZPOmK) odločil, da je koncentracija
družb Salonit Anhovo, gradbeni materiali,
d.d., Vojkova 1, Deskle (v nadaljevanju:
Salonit), in Rokava, splošno gradbeno
podjetje, d.o.o., Dekani 3c, Dekani (v nadaljevanju: Rokava), skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo
večinskega poslovnega deleža družbe Salonit v družbi Rokava, s čimer je družba Salonit pridobila možnost izvajanja nadzora nad
družbo Rokava.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih podatkov ter iz značilnosti
ponudbe in povpraševanja na trgu proizvodnje in prodaje svežega betona, betonskih
cevi, cementa in peska je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-46/2004-8
Ob-38136/04
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 28. 12.
2004 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da je
koncentracija družb GV Revije, založništvo
časopisov in revij, d.o.o., Dunajska cesta
5, Ljubljana (v nadaljevanju: GV Revije),
in Dnevnik, časopisna družba, d.d., Kopitarjeva 2 in 4, Ljubljana (v nadaljevanju:
Dnevnik), pri kateri gre za ustanovitev skupnega podjetja Gazela R.E., družba za razvoj
podjetništva, d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: Gazela), s strani družb GV Revije in
Dnevnik, skladna s pravili konkurence in da
ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla z ustanovitvijo skupnega podjetja Gazela, v kateri
bosta družbenika GV Revije in Dnevnik udeležena s 50% poslovnima deležema, s čimer

bosta pridobila možnost izvajanja skupnega
nadzora nad družbo Gazela.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih podatkov ter iz značilnosti
ponudbe in povpraševanja na trgu založništva časopisov in revij ter trgu oglaševanja
v tiskanih medijih je Urad ugotovil, da v
zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-49/05
Ime medija: Radio Capris.
Izdajatelj medija: Radio Capris d.o.o.,
Ulica 15. maja 10/b, 6000 Koper.
Viri ﬁnanciranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Marinko Hrvatin, Kampel 12, 6000
Koper (50% delež),
– Vladimir Čok, Cesta na Markovec 32,
6000 Koper (50% delež).
Direktor: Klavdija Benčič.

Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Št. 04-020-000440

Ob-38431/04

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS –
distribucija TV signala) za področje
severovzhodne Slovenije (občine:
Maribor s širšo okolico, Slovenska
Bistrica, Ljutomer, Križevci, Sveti Jurij,
Radenci, Murska Sobota s širšo okolico,
Beltinci, Moravske Toplice, Ormož in
Ptuj s širšo okolico)
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavlja, da je prejela vlogo
za dodelitev radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS – distribucija TV signala) v radiofrekvenčnem pasu
11,7–12,5 GHz in namerava izdati odločbo
o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje
javnih telekomunikacijskih storitev pod
naslednjimi pogoji:
A) V radiofrekvenčnem pasu 11,7–12,5
GHz z največjo pasovno širino 400 MHz, za
področje občin: Maribor s širšo okolico, Slovenska Bistrica, Ljutomer, Križevci, Sveti
Jurij, Radenci, Murska Sobota s širšo okolico, Beltinci, Moravske Toplice, Ormož in
Ptuj s širšo okolico.
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B) Maksimalno izsevano moč je potrebno
prilagoditi mejnim pogojem za spektralno
gostoto pretoka moči (angl. spectral power
ﬂux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), ki jih
določi Agencija.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijsko frekvenco
pod navedenimi pogoji, da v 30 dneh od
objave vložijo vlogo za dodelitev radijske
frekvence, ki je predmet te objave. V vlogi
naj vlagatelj poda tudi predlog o višini plačila
za uporabo radijskih frekvenc (ZEKom, 56.
člen, točka (4)).
Kolikor agencija v 30 dneh ne prejme
dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je mogoče
radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, nadaljuje postopek in vlagatelju ob
izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, izda
odločbo o dodelitvi frekvenc, ki so predmet
te objave.
Če Agencija v 30 dneh prejme dodatne
vloge, pa ni mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge zavrže in v 30
dneh objavi javni razpis za dodelitev radijske
frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega
mikrovalovnega
distribucijskega
sistema (MMDS – distribucija TV signala) v
radiofrekvenčnem pasu 11,7–12,5 GHz.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije Republike
Slovenije
Št. 04-020-000437

Ob-38432/04

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS –
distribucija TV signala) za področje
jugozahodne Slovenije
(občine: Postojna, Cerknica, Pivka,
Ilirska Bistrica, Divača, Sežana, Vipava,
Ajdovščina, Komen, Nova Gorica,
Koper, Izola)
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) objavlja, da je prejela vlogo
za dodelitev radijske frekvence za opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS – distribucija TV signala) v radiofrekvenčnem pasu
11,7 – 12,5 GHz in namerava izdati odločbo
o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje
javnih telekomunikacijskih storitev pod
naslednjimi pogoji:
A) V radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5
GHz z največjo pasovno širino 400 MHz, za
področje občin: Trbovlje in Hrastnik s širšo
okolico.
B) Maksimalno izsevano moč je potrebno
prilagoditi mejnim pogojem za spektralno
gostoto pretoka moči (angl. spectral power
ﬂux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), ki jih
določi Agencija.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijsko frekvenco
pod navedenimi pogoji, da v 30 dneh od
objave vložijo vlogo za dodelitev radijske
frekvence, ki je predmet te objave. V vlogi
naj vlagatelj poda tudi predlog o višini plačila
za uporabo radijskih frekvenc (ZEKom, 56.
člen, točka (4)).
Kolikor Agencija v 30 dneh ne prejme
dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je mogoče
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radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, nadaljuje postopek in vlagatelju ob
izpolnjevanju pogojev določenih z zakonom
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, izda
odločbo o dodelitvi frekvenc, ki so predmet
te objave.
Če Agencija v 30 dneh prejme dodatne
vloge, pa ni mogoče radijske frekvence
dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge zavrže
in v 30 dneh objavi javni razpis za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega sistema (MMDS – distribucija TV signala) v radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5
GHz.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb
Ob-55/05
Poziv delničarjem za uveljavljanje
prednostne pravice do prodaje delnic
družbe ITEO svetovalni institut d.d.,
z namenom pridobitve delnic zaradi
izvedbe postopka zmanjšanja
osnovnega kapitala družbe z umikom
delnic
Na osnovi sprejetih sklepov X. seje delniške družbe ITEO svetovalni institut d.d., ki
je bila dne 1. decembra 2004 uprava družbe
poziva delničarje, da imajo pravico do prednostne prodaje 2.093 delnic, ki jih uprava
družbe kupuje z namenom umika delnic v
postopku zmanjšanja kapitala.
Delničarji imajo prednostno pravico do
prodaje svojih delnic v številu, ki ustreza
deležu njihove udeležbe v osnovnem kapitalu in ki jih družba namerava pridobiti na
podlagi tega sklepa (v nadaljevanju: sorazmerni del delnic). Celo število delnic, ki jih
ima pravico prodati posamezni delničar, se
ugotovi s pomočjo zaokroževanja, pri čemer
se decimalno število pet ali več zaokroži
navzgor, ostalo pa navzdol.
Prednostno pravico do prodaje sorazmernega dela delnic imajo delničarji družbe
glede na stanje njihovih delnic v centralnem
registru Klirinško depotne družbe na dan
3. december 2004.
Uprava bo s priporočenim pismom obvestila delničarje, da imajo pravico do prodaje
sorazmernega dela delnic, ki jih namerava
družba pridobiti na podlagi sprejetih sklepov
skupščine in kakšno število delnic ta del
predstavlja ter jih pozvala, da prodajo družbi
sorazmerni del delnic v skladu s priloženo
pogodbo pod naslednjimi pogoji:
– cena za eno delnico je 3.900 SIT,
– družba izvede plačilo za delnice takoj
po 6 mesecih od dneva objave vpisa sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni
register in ko je bilo upnikom, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala v register
in ki so terjatve pravočasno prijavili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje njihovih
terjatev,
– družba izvede plačilo na transakcijske
račune delničarjev,
– delničar je dolžan prenesti delnice na
družbo do poteka roka za uveljavitev pred-
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nostne pravice, saj v nasprotnem primeru
sklenjena pogodba o prodaji delnic preneha
veljati in se šteje, da prednostna pravica ni
bila uresničena,
– pogodba o prodaji delnic preneha
veljati tudi v primeru, če družba upnikom
katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
register in ki so terjatve pravočasno prijavili,
ne more zagotoviti poplačilo ali zavarovanja
njihovih terjatev.
Delničarji imajo pravico izkoristiti prednostno pravico do prodaje sorazmernega
dela delnic v roku 30 dni od dneva objave
poziva v Uradnem listu RS. Delničarji uresničijo pravico tako, da družbi posredujejo
podpisane prodajne pogodbe, ki jih prejmejo
v skladu s pozivom uprave, tako da družba
navedene pogodbe prejme do poteka 30dnevnega roka od objave v Uradnem listu
RS.
V primeru, da ni odkupljenih vseh 2.093
delnic družbe, je nadzorni svet družbe pooblaščen, da glede na dejansko število odkupljenih delnic in število lastnih delnic, ki jih
ima ustrezno prilagodi sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala z umikom delnic.
ITEO svetovalni institut d.d.
uprava – direktor
Alojz Mihelič

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-38142/04
Skupščina družbe Torso proizvodnja,
trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Ciril
Metodov trg 18 (vl. št. 1/03871/00 Okrožnega sodišča v Ljubljani, matična številka
5375495), je dne 28. 12. 2004 sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
ki se glasi:
»Osnovni kapital, ki znaša 64,922.000
SIT, se zmanjša za 58,000.000 SIT tako, da
po zmanjšanju znaša 6,922.000 SIT.
Osnovni kapital se zmanjša z zmanjšanjem nominalnih zneskov poslovnih deležev
in z izplačilom družbenikoma. Zmanjšanje
osnovnega kapitala se opravi na podlagi
določil prvega do četrtega odstavka 454.
člena Zakona o gospodarskih družbah.
Osnovni kapital družbe bo tudi po zmanjšanju ustrezal določbam 410. člena Zakona
o gospodarskih družbah.
Plačilo nominalnega zneska zmanjšanja
osnovnega kapitala družbenikoma (vsakemu 29,000.000 SIT) bo opravljeno po
vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala in
spremembe družbe pogodbe v sodni register.
Poslovna deleža družbenikov se sorazmerno zmanjšata, tako, da imata družbenika
po zmanjšanju osnovnega kapitala v družbi
vsak en enoten poslovni delež v naslednjih
nominalnih zneskih:
– Andrej Kremljak ima poslovni delež v
nominalnem znesku 3,461.000 SIT, ki predstavlja 50% osnovnega kapitala družbe;
– Blaž Muhič ima poslovni delež v nominalnem znesku 3,461.000 SIT, ki predstavlja
50% osnovnega kapitala družbe.
Poslovodja družbe je dolžan dvakrat
objaviti sklep o zmanjšanju osnovnega kapi-
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tala in v objavi pozvati upnike, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Poslovodja mora
upnike, ki so družbi znani, pozvati neposredno. Upnikom, ki ne bodo soglašali z
zmanjšanjem osnovnega kapitala, bo družba
predhodno poravnala zahtevke ali zagotovila varščino.
Zmanjšanje osnovnega kapitala bo
poslovodja družbe prijavil za vpis v register
po enem letu od zadnje objave. Sodnemu
registru bo predložen dokaz o objavi sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala.«
Morebitne upnike družbe pozivamo, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Upnike, ki so družbi znani, bo družba
pozvala neposredno. Upnikom, ki ne bodo
soglašali z zmanjšanjem osnovnega kapitala, bo družba poravnala zahtevke ali
zagotovila varščino.
Torso proizvodnja, trgovina
in gostinstvo, d.o.o.
Ob-6/05
V skladu s 350. členom Zakona o gospodarskih družbah, direktor družbe NTU d.d.,
2000 Maribor, Strossmayerjeva ulica 30,
seznanja upnike, da je bil na skupščini
družbe dne 28. 12. 2004 sprejet
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe iz 739,640.000 SIT na
295,856.000 SIT, in sicer z zmanjšanjem
nominalnega zneska delnic iz 5.000 SIT na
2.000 SIT. Upniki družbe imajo pravico prijaviti vse terjatve, ki so nastale pred objavo
vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v roku 6 mesecev po objavi vpisa sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
NTU d.d.
uprava družbe

Sklici skupščin
Ob-38139/04
Uprava delniške družbe Kompas hoteli,
d.d., Kranjska Gora, s sedežem Borovška 100, Kranjska Gora, na podlagi statuta sklicuje
11. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 11. februarja 2005 ob 13.
uri v prostorih hotela Kompas v Kranjski
Gori.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Uprava predlaga sklep: za predsednico
skupščine se imenuje Tina Habjanič. Preštevanje glasov opravi Vesna Abram. Na
skupščini je prisoten notar Stane Krainer.
3. Spremembe statuta družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejme sklep o naslednjih spremembah
statuta družbe:
Pet: nadzorni svet.
Pet ena: nadzorni svet šteje tri člane. Vsi
člani nadzornega sveta družbe imajo enake
pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom
določeno drugače.
Pet dva: en član nadzornega sveta je
predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli
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svet delavcev. Ta točka velja dokler je v
veljavi Zakon o sodelovanju delavcev pri
upravljanju.
Pet tri: nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov
navzočih delničarjev, razen člana nadzornega sveta iz točke 5.2. (pet dva) tega
statuta.
Pet sedem: nadzorni svet je sklepčen, če
sta pri sklepanju navzoča vsaj dva člana.
Osmič: obveščanje družbenikov.
Naslov točke osmič se spremeni in spremenjen glasi: Obveščanje delničarjev.
Desetič: veljavnost akta in statuta
Deset ena: drugi stavek se črta.
4. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini družbe
sklep: Na predlog nadzornega sveta se
izvoli dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev s 4-letnim mandatom, ki prične teči z dnem vpisa sprememb
statuta v sodni register. Imenovana člana
nadzornega sveta sta g. Silvan Križman in
g. Franci Križan.
Skupščina se seznani z imenovanim članom nadzornega sveta predstavnikom
zaposlenih.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je na vpogled delničarjem na sedežu družbe, Borovška 100,
Kranjska Gora, vsak delavnik od 9. do 11.
ure do začetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in pooblaščenci, ki so dne 7. 2.
2005 vpisani v delniško knjigo pri KDD.
Vsaka delnica predstavlja en glas.
Pisne najave udeležbe na skupščini in
pooblastila morajo biti na sedežu družbe
najkasneje tri dni pred skupščino, to je do
7. 2. 2005. Dvorana v kateri bo skupščina,
bo odprta od 12.30 dalje. V tem času lahko
delničarji prevzamejo glasovnice. Prosimo,
da na sejo pridete pravočasno.
Kompas hoteli, d.d., Kranjska Gora
direktorica Tina Habjanič
Ob-45/05
Uprava družbe na podlagi 23. člena Statuta delniške družbe Svila d.d. Maribor sklicuje
10. redno sejo skupščine
delniške družbe Svila d.d. Maribor,
ki bo v četrtek, 10. 2. 2005 ob 10. uri na
sedežu družbe, Ob Dravi 6, Maribor in skupaj z nadzornim svetom predlaga naslednji
dnevni red in sklepe skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
skupščine v naslednji sestavi:
– za predsednika skupščine se izvoli
Vojko Jernejšek,
– za preštevalki glasov se imenujeta
Marina Schweinzer in Vesna Krajnc,
– za sestavo notarskega zapisa se potrdi
notarka Breda Horvat.
2. Sprejem sklepa o spremembi osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa:
a) Del nepokrite prenesene izgube preteklih let v višini 1.263,478.000 SIT, se
pokrije v breme osnovnega kapitala družbe.
Osnovni kapital družbe, ki znaša
1.263,478.000 SIT se v skladu s 353. členom
Zakona o gospodarskih družbah zaradi
pokrivanja dela nepokrite prenesene izgube

preteklih let zmanjša v višini 1.263,478.000
SIT in po zmanjšanju nova vrednost znaša
0 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se
izvede z razveljavitvijo vseh delnic družbe.
b) Osnovni kapital družbe, ki po poenostavljenem zmanjšanju znaša 0 SIT, se
poveča z denarnimi vložki za znesek
1.263,478.000 SIT, tako, da po povečanju
znaša 1.263,478.000 SIT. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 1.263.478
navadnih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT/delnico, ki dajejo njihovim imetnikom enake pravice, kot so po statutu veljale
za razveljavljene delnice. Novoizdane delnice lahko prevzamejo le dosedanji delničarji, ki vplačajo denarne vložke, vsak v
višini dosedanjih vložkov.
Vplačilo novoizdanih delnic se izvrši z
denarnimi vložki dosedanjih delničarjev.
V primeru, da nekateri od dosedanjih
delničarjev ne vplačajo novih vložkov ali ne
v enakih višinah, kot so znašali njihovi dosedanji kapitalski deleži v osnovnem kapitalu
družbe, pa jih lahko vplačajo in prevzamejo
ostali dosedanji delničarji.
Če se osnovni kapital ne poveča v predvideni višini, se sanacije družbe ne more
izvesti.
Rok za vpis delnic, ki se izdajo na podlagi povečanja osnovnega kapitala, je 30 dni
od dneva izvedbe skupščine, na kateri je bil
sprejet sklep o dokapitalizaciji družbe.
Če delničarji ne vpišejo novih delnic v
predvidenem roku, je uprava dolžna ukrepati v skladu z določili Zakona o ﬁnančnem
poslovanju podjetij.
Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe za sprejem (čistopis) statuta, ki
zadeva zgolj uskladitev njegovega besedila
z veljavno sprejetimi odločitvami skupščine.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov in poročilom nadzornega sveta v
skladu z 274.a členom ZGD-F, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Ob Dravi
6, Maribor, vsak dan od 12. do 13. ure od
dneva objave do vključno dneva zasedanja
skupščine. Vsak morebiten predlog za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotni predlog delničarjev mora biti obrazložen
in v pisni obliki v ovojnici z oznako »skupščina – nasprotni predlog« predložen
upravi družbe v roku 7 dni po objavi tega
sklica.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru KDD – Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 7. 2.
2005 oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno ali po
pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer
na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci skupščine ob vstopu v dvorano.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno in deponirano na sedežu
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in
zastopnike, da udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice prijavijo
upravi najkasneje tri dni pred pričetkom
zasedanja skupščine, to je do 7. 2. 2005.
Svila d.d. Maribor
uprava družbe
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Zavarovanja
SV 1397/2004
Ob-116/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1397/2004 z
dne 21. 12. 2004, je stanovanje št. 77/VIII. v
izmeri 42,19 m², s kletno shrambo v izmeri
2,60 m2, v stavbi Knafelčeva 32, v Mariboru,
ki stoji na parceli 1610/24 k.o. Sp. Radvanje,
last Vodelšek Marjete, stanujoče Maribor,
Knafelčeva 32, na temelju prodajne pogodbe
z dne 18. 11. 2004, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve
v višini 4,100.000 SIT s pp.
SV 1420/2004
Ob-117/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1420/2004 z
dne 23. 12. 2004, je dvosobno stanovanje
št. 6/II. v izmeri 52,45 m² in kletni prostor št.
6 v izmeri 4,10 m², v hiši v Mariboru, Strossmayerjeva 11, ki stoji na parc. št. 1395 k.o.
Koroška Vrata, last Žunkovič Roberta, stanujočega Maribor, Kardeljeva 57, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 2. 12. 2004,
zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,700.000
SIT s pp.
SV 1452/2004
Ob-118/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1452/2004 z
dne 29. 12. 2004, je poslovni prostor št.
2.1.09/II. v izmeri 85,46 m², v Trgovskoposlovnem centru City v Mariboru, Vita Kraigherja 5, ki stoji na parc. št. 1771 k.o. Maribor Grad, last Vajngerl Nade, stanujoče
Maribor, Koroška 57, na temelju prodajne
pogodbe št. 17-2000/ŠK z dne 18. 12. 2000,
zastavljen v korist Areal d.o.o., za zavarovanje denarne terjatve v višini 72.472 EUR s
pp, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila.

z dne 29. 12. 2004, so bile nepremičnine:
poslovni prostor – identiﬁkacijska številka 85
v izmeri 14,73 m2, poslovni prostor – identiﬁkacijska številka 86, v izmeri 14,73 m2,
poslovni prostor – identiﬁkacijska številka
87, v izmeri 14,73 m2, poslovni prostor –
identiﬁkacijska številka 88, v izmeri 14,83 m2
in poslovni prostor – identiﬁkacijska številka
89, v izmeri 14,83 m2, v poslovni stavbi na
naslovu Partizanska cesta 3-5 v Mariboru, ki
stoji na parc. št. 1198/1 katastrska občina
Maribor-Grad in so last družbe ENG d.o.o.,
Partizanska cesta 3-5, Maribor, matična številka 5890241, do celote, zastavljeni v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
058, Ljubljana, matična številka 5026024, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 61.894 EUR s pripadki.
SV 208/04
Ob-121/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opr. št. SV 208/04 z dne 29. 12.
2004, je bilo stanovanje D/1-06 v izmeri
47,11 m², v prvem nadstropju, s pripadajočo
kletno shrambo z oznako 02 v velikosti
5,10 m², v drugi kletni etaži ter parkirno mesto
z oznako PM003 v velikosti 13,15 m², v prvi
kletni etaži poslovno stanovanjskega objekta
»Betnavska IV« v Mariboru, ob Jezdarski ulici,
v križišču z Betnavsko cesto, na zemljišču –
parc. št. 860 in 861, oba katastrska občina
Tabor, ki ga je zastavni dolžnik Volmajer Ferdinand, Gornji trg 36, Lovrenc na Pohorju,
pridobil po prodajni pogodbi št. 26 z dne
18. 10. 2004 in aneksu številka 1 k navedeni
pogodbi z dne 21. 12. 2004, sklenjeni s prodajalcem – investitorjem KBM Invest, družba
za investiranje v nepremičnine d.o.o., Maribor,
zastavljeno v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4,
matična številka 5860580, za zavarovanje
izvršljivih denarnih terjatev v višini 28,100.000
SIT s pripadki, 50.700 EUR s pripadki, plačljivih v EUR oziroma v tolarski protivrednosti po
podjetniškem tečaju upnice in za terjatev v
višini 10,000.000 SIT s pripadki.

SV 1960/2004
Ob-119/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1960/2004 z dne 22. 12.
2004, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 13, v pritličju v večstanovanjski hiši v
Mariboru, Valvasorjeva 12, v izmeri 38,40 m2,
stoječe na zemljišču parc. št. 435/1, vložna št.
1378, katastrska občina Tabor, last Mićić Vasa,
EMŠO 2908956500736, stanujočega Maribor,
Valvasorjeva ul. 012 in Silve Mićić, EMŠO
0808955505864, stanujoče Maribor, Valvasorjeva ul. 012, za vsakega do 1/2, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 96/93 z dne 11. 10. 1993, sklenjene s prodajalko Tekstilno tovarno Tabor d.o.o., Maribor, zastavljeno v korist upnice Steiermärkische Bank und Sparkassen AG,
Sparkassenplatz 004, A-8011 Graz, Avstrija,
identiﬁkacijska št. 1900773, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 15.000 EUR s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

SV 208/04
Ob-123/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opr. št. SV 208/04 z dne
29. 12. 2004, je bilo stanovanje D/1-06 v
izmeri 47,11 m², v prvem nadstropju s pripadajočo kletno shrambo z oznako 02 v
velikosti 5,10 m², v drugi kletni etaži ter parkirno mesto z oznako PM003 v velikosti
13,15 m², v prvi kletni etaži poslovno stanovanjskega objekta »Betnavska IV« v Mariboru, ob Jezdarski ulici, v križišču z Betnavsko cesto, na zemljišču – parcelni številki
860 in 861, oba katastrska občina Tabor, ki
ga je zastavni dolžnik Volmajer Ferdinand,
Gornji trg 36, Lovrenc na Pohorju, pridobil
po prodajni pogodbi št. 26 z dne 18. 10.
2004 in aneksu številka 1 k navedeni
pogodbi z dne 21. 12. 2004, sklenjeni s prodajalcem – investitorjem KBM Invest, družba
za investiranje v nepremičnine d.o.o., Maribor, zastavljeno v korist upnika Javnega
sklada Republike Slovenije za podjetništvo,
Maribor, Trubarjeva 11, matična številka
5523362, za zavarovaje izvršljive terjatve v
višini 14,050.000 SIT.

SV 2019/2004
Ob-120/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava
Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 2019/2004

SV 4362/2004
Ob-337/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz
Ljubljane, opr. št. SV-4362/2004 z dne
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29. 12. 2004, je bilo stanovanje št. 38 v
izmeri 56,53 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju
v stanovanjske stavbe na naslovu Šišenska
17, Ljubljana, parc. št. 511, k.o. Zgornja
Šiška, last zastavitelja Mihe Šporarja, Šišenska c. 17, Ljubljana, EMŠO 3107972500674,
na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne
4. 10. 1999, s prodajalko Šporar Marto,
Šišenska c. 17, Ljubljana, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, mat. št. 5706491,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
29.669,25 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, vse s pripadki.
SV 1457/2004
Ob-338/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 1457/2004 z
dne 30. 12. 2004, je štirisobno stanovanje
številka 1, z oznako V4.P.01, v I. nadstropju
v izmeri 153,98 m², s kletno shrambo v
stavbi Koroška 115c v Mariboru, ki stoji na
parc. št. 1822/2 k.o. Koroška vrata, last Blažeka Milene, stanujoče Maribor, Koroška
118, na temelju prodajne pogodbe št. 119 z
dne 28. 12. 2004, zastavljeno v korist Zveze
bank, registrirane zadruge z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 220.000 CHF s pp.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 141/2004
Os-38140/04
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 141/2004 dne 27. 12. 2004 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Branimir Komočar s.p., Tenis bar Branik, Kajuhova 6/a, Maribor.
Odslej ﬁrma glasi Branimir Komočar s.p.,
Tenis bar Branik – v stečaju, Kajuhova 6/a,
Maribor.
Šifra dejavnosti: 55.304 in 55.403,
matična številka: 5827304, davčna številka:
62252445.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 4.
2005 ob 9. uri, v sobi 220/II tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 27. 12. 2004.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 12. 2004
St 48/99
Os-9/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Tovarna transportnih naprav
in konstrukcij p.o., Dole 11, Dole pri Litiji
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– v stečaju, za dne 15. 2. 2005 ob 10.45, v
prostorih tukajšnjega sodišča, na Slovenski
41, 9. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2004
St 131/2004
Os-10/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Projecteam d.o.o., Jeranova
1a, Ljubljana – v stečaju, za dne 15. 2.
2005 ob 10.30, v prostorih tukajšnjega
sodišča, na Slovenski 41, 9. nadstropje,
sejna soba.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2004
St 29/93
Os-51/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 29/93 sklep z dne 29. 12. 2004:
I. Stečajni postopek nad dolžnikom
Obrtno podjetje p.o. Šentjur – v stečaju,
se ustavi in se nadaljuje zoper stečajno
maso Obrtno podjetje p.o. Šentjur.
II. Na podlagi pravnomočnega sklepa o
ustanovitvi postopka se po uradni dolžnosti
iz sodnega registra izbrišejo vpisi v zvezi s
stečajnim postopkom, kupec pa se vpiše kot
ustanovitelj prodane pravne osebe.
III. Stečajni postopek nad stečajno maso
Obrtno podjetje p.o. Šentjur, se zaključi.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 12. 2004
St 134/2004
Os-52/05
To sodišče v stečajnem postopku nad
Radiocom d.o.o. Ljubljana, Koprska 94
– v stečaju, razpisuje drugi narok za preizkus prijavljenih terjatev za dne 17. 1. 2005
ob 13.45, v sobi 368/III tukajšnjega sodišča,
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 1. 2005
St 65/2004
Os-53/05
Poravnalni senat tukajšnjega sodišča
objavlja na podlagi 28. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) oklic
1. To sodišče je s sklepom St 65/2004, z
dne 13. 12. 2004, začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Repako, podjetje za remont parnih kotlov, d.o.o., Polje
9, Izola, matična številka 5471702, šifra
dejavnosti 29.240.
2. Vse upnike, katerih terjatve so nastale
do 13. 12. 2004 pozivamo, naj sodišču v 30
dneh po tej objavi prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora biti podana z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih, v katerih je navedena
pravna podlaga terjatve in njena višina. K
prijavi morajo biti priložena dokazila o
obstoju terjatve in o njeni višini. Upniki, ki
imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v
tej valuti in navedejo njeno višino v domači
valuti, preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan 13. 12. 2004.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg višine glavnice tudi zapadle
obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do 13. 12. 2004.
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Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Upniki lahko z obrazloženo pisno
vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
terjatev.
4. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Miro Benedejčič, II. Prekomorske brigade 52, Koper.
5. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
– ZEM d.o.o., Karasova 7, 51000 Rijeka,
Republika Hrvaška,
– Mehano d.o.o., Polje 9, 6310 Izola,
– Josef Schmidt's Erben GmBHL&Co.
KG, Südring 252, 9020 Klagenfurt, Avstrija,
– OGM-BI d.o.o., Pod Hruševco 32, 1360
Vrhnika,
– Alenka Lever, Oktobrske revolucije
18/b, Izola, kot predstavnica delavcev.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 13. 12. 2004.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 13. 12. 2004
St 98/2003
Os-54/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 98/2003 dne 22. 12. 2004 v stečajnem
postopku nad dolžnikom LAP d.o.o., Prijateljeva ulica 18, Ljubljana zaključilo stečajni postopek.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 12. 2004

Izvršbe
Z 255/2003
Os-33130/04
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. Z 255/2003 z dne 10. 12.
2003, je bil dne 6. 1. 2004 opravljen v korist
upnice Republike Slovenije, Ministrstva za
ﬁnance, DURS, Davčnega Urada Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, zoper dolžnika Ademaja
Imria, Kumrovška ulica 21, Ljubljana, zaradi
izterjave 8,182.389 SIT, rubež nepremičnine, ki ni vknjižen v zemljiški knjigi – stanovanje št. 8, v I. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Janeza Puharja 10, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in
napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v
izmeri 90,70 m2, v lasti dolžnika Ademaja
Imrija, Kumrovška ulica 21, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 24. 11. 2004
In 2004/00054
Os-33919/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 2. 2004, je bil dne 24. 9. 2004
opravljen v korist upnika Ecom Trade d.o.o.,
Trg Slobode 9, Osijek, Hrvaška, rubež enosobnega stanovanja št. 19, v izmeri
38,93 m2, parc. št. 744, vl. št. 550, k.o. Štepanja vas, last dolžnika Majcen Radota,
Preserje 23, Preserje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 11. 2004
In 2004/00739
Os-36462/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 7. 2004, opr. št. In 2004/00739, je

bil dne 3. 11. 2004 opravljen v korist upnika
Makše Jožeta, Pot v Dolino 39, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 12 v izmeri 66,67 m2, ki
se nahaja v drugem nadstropju na vzhodni
strani stanovanjske stavbe na naslovu Ul.
bratov Učakar 16 v Ljubljani, ki ni vpisano v
zemljiško knjigo, last dolžnice Lavrič Tatjane, Ul. bratov Učakar 16, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2004
In 2003/00576
Os-36464/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 19. 4. 2004, opr. št. In 2003/00576, je
bil dne 27. 10. 2004 opravljen v korist upnice
Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
rubež stanovanja v izmeri 73,23 m2, s pripadajočo kletjo v izmeri 22,85 m2, v objektu
D5 na naslovu Cirila Kosmača 55 K v Ljubljani, last dolžnika Guček Aleša.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 12. 2004
In 2004/00309
Os-37263/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 26. 6.
2004, opr. št. In 2004/309, je bil dne 14. 12.
2004 opravljen v korist upnice Renate
Krajnc, Otiški vrh 82, Šentjanž pri Dravogradu, rubež stanovanja št. 9, v II. nadstropju večstanovanjske hiše v Podvelki 12,
last dolžnika Dušana Neumeisterja, Podvelka 12, Podvelka, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 12. 2004
In 2004/00307
Os-38146/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 24. 6.
2004, opr. št. In 2004/307, je bil dne 14. 12.
2004 opravljen v korist upnice Renate
Krajnc, Otiški vrh 82, Šentjanž pri Dravogradu, rubež stanovanja št. 9, v drugem
nadstropju večstanovanjske hiše v Podvelki
12, last dolžnika Dušana Neumeisterja,
Podvelka 12, Podvelka, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 12. 2004
In 2004/00308
Os-38147/04
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 5. 7.
2004, opr. št. In 2004/308, je bil dne 14. 12.
2004 opravljen v korist upnice Renate
Krajnc, Otiški vrh 82, Šentjanž pri Dravogradu, rubež stanovanja št. 9, v drugem
nadstropju večstanovanjske hiše v Podvelki
12, last dolžnika Dušana Neumeisterja,
Podvelka 12, Podvelka, do 1/2.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 12. 2004
I 98/01264
Os-26100/04
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 4. 6. 1998, opr. št. In 98/01264, je bil
dne 24. 7. 1998 opravljen v korist upnikov
Sabine Sedminek, Barbare Sedminek in
Blaža Sedminka, ki jih zastopa mati Milena
Sedminek, vsi Na zelenici 19, Prebold,
rubež 1/2 nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi in ki v naravi predstavlja
stanovanje št. 2, v izmeri 59,95 m2, v pritličju stanovanjskega bloka Na zelenici 19,
Prebold, ki stoji na parc. št. 324/6, v vl. št.
651, k.o. Prebold in ki je last dolžnika
Milana Sedminka do 1/2, na podlagi
pogodbe št. 151/93 z dne 9. 8. 1993, sklenjene med prodajalko Občino Žalec in kupcema Mileno Sedminek in Milanom Sedminkom.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 23. 9. 2004
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Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 433/2004
Os-33098/04
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 10. 2004 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 9. 1999, sklenjene med
Milanom Kotnikom, Mestni trg 1, Slovenske
Konjice, kot prodajalcem ter Petrom Kolarjem
in Katarino Habjan, oba stanujoča Mestni trg
1, Slovenske Konjice, kot kupcema. Pogodba
se nanaša na prodajo stanovanja št.
1115-1294/5, v 4. etaži, v izmeri 44,52 m2,
Mestni trg 1, Slovenske Konjice, vl. št. 1889/5,
k.o. Slovenske Konjice, parc. št. 1727, 1728 in
1729. Pogodba se je po izjavi predlagateljev
postopka Petra Kolarja in Katarine Habjan
izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v Korist Petra
Kolarja, EMŠO 2303971500379, Mestni trg 1,
Slovenske Konjice in Katarine Habjan, EMŠO
0310967505179, Mestni trg 1, Slovenske
Konjice, za vsakega do 1/2. S tem oklicem se
pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim
odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški
knjigi 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 18. 11. 2004
Dn 892/2004
Os-33114/04
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 10. 2004 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 9. 2. 1993, št. 001/93-1, sklenjene med Unimontom – proizvodnja, montaža, Slovenske Konjice, kot prodajalcem in
Bojanom Težakom, Slomškova 7, Slovenske
Konjice, kot kupcem. Pogodba se nanaša na
prodajo stanovanja št. 1115-2008-14, v 5.
etaži, v izmeri 65,39 m2, Slomškova ul. 7, Slovenske Konjice, vl. št. 1898/14, k.o. Slovenske
Konjice, parc. št. 218/20. Pogodba se je po
izjavi predlagateljev postopka Bojana Težaka,
Branke Zdovc in Boštjana Zdovca izgubila. Na
navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Boštjana Zdovca,
EMŠO 0606961500341 in Branke Zdovc,
EMŠO 0311962505118, oba stanujoča Slomškova ul. 7, Slovenske Konjice, za vsakega do
1/2. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena
Zakona o zemljiški knjigi 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 18. 11. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 239/2001
Os-29958/04
Okrajno sodišče na Jesenicah je po sodnici Ireni Mali, v pravdni zadevi tožeče
stranke Gregorja Robiča in zakonite zastop-

nice Ramande Robič, oba Benedičičeva 10,
Jesenice, ki jo zastopa Matej Kuhar, odvetnik v Radovljici, zoper toženo stranko Bernarda Rihtaršiča, Gregorčičeva 10a, Jesenice, z začasnim prebivališčem Hope Street
59, Deterhead, Velika Britanija, zaradi zvišanja preživnine, dne 28. 10. 2004, sklenilo:
toženi stranki Bernardu Rihtaršiču, se na
podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasno zastopnico, odvetnico Mojco Košir
z Jesenic, C. železarjev 8b.
Začasna zastopnica bo zastopala
toženca vse do takrat, dokler ne bo on ali
njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. 10. 2004

Oklici dedičem
D 171/2003
Os-31331/04
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Grgić
Pavlini roj. Štemberger, roj. 23. 11. 1902, iz
Koprivnice, Frankopanska 1, ki je umrla
12. 1. 1977. Dediči niso znani.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva morebitne dediče,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 11. 2004
D 176/2003
Os-31332/04
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Udovič Francu iz Argentine, 4711 Los Varela –
El. Bolson, Catamarca, roj. 28. 12. 1904, ki
je umrl 30. 6. 1982. Dediči niso znani.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva morebitne dediče,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po
poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 11. 2004
D 112/2004
Os-31333/04
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Butinar Mariji iz Hrušice, ki je umrla 14. 12.
1939, ob smrti stara 76 let. Dediči niso
znani.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva morebitne dediče,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po
poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 11. 2004
D 132/2004
Os-31334/04
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok.
Bobek Gašperju pok. Jožefa, roj. 6. 1. 1857
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iz Janeževega Brda, ki je umrl 14. 6. 1931.
Dediči niso znani.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva morebitne dediče,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po
poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagala.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 11. 2004
D 144/2004
Os-31335/04
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Slavec Francu pok. Antona, neznanega bivališča, roj. v Knežaku dne 28. 3. 1879, ki je
umrl 1. 1. 1950 (razglašen za mrtvega).
Dediči niso znani.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva morebitne dediče,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po
poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 11. 2004
D 145/2004
Os-31336/04
Pred Okrajnim sodiščem v Ilirski Bistrici
je v teku zapuščinski postopek po pok. Slavec Alojzu pok. Antona, neznanega bivališča, roj. v Knežaku dne 10. 6. 1885, ki je
umrl 1. 1. 1956 (razglašen za mrtvega).
Dediči niso znani.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju sodišče poziva morebitne dediče,
da v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po
poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 11. 2004
D 35/2003
Os-36469/04
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Kropf Alojziji, roj. Malnar, roj. 29. 4. 1890, nazadnje stanujoči
Stari breg 1, umrli 14. 5. 1954.
V poštev za dedovanje po pokojni Kropf
Alojziji pride v tem zapuščinskem postopku
na podlagi zakona tudi njen vnuk Kropf
Franc. Po zadnjih podatkih, ki pa so stari že
več kot 10 let, je Kropf Franc stanoval v
Edmontonu v Kanadi. Kje ima sedaj stalno
oziroma začasno prebivališče, pa sodišču ni
znano.
Glede na navedeno sodišče s tem oklicem poziva dediča Kropf Franca, da se v
roku enega leta od objave tega oklica in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča
oziroma na spletni strani tukajšnjega
sodišča, zglasi in uveljavlja svojo pravico do
dediščine. Po preteku oklicnega roka bo
sodišče zaključilo zapuščinski postopek v
skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 2. 12. 2004
D 501/2003
Os-36476/04
Kocjančič Andrej iz Hrastovelj je dne
1. 11. 1925 umrl in ni zapustil oporoke. Tisti,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
tega oklica ne zglasi noben dedič, bo
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sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič,
Lucija, Vojkova 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 12. 2004
D 325/2001
Os-36477/04
Božič Vida, roj. Božič, hči Ivana, upokojenka, iz Kopra, Dolinska c. 38/e, je dne
24. 7. 2001 umrla in ni zapustila oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
ne zglasi noben dedič, bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznane dediče začasno zastopa skrbnica za poseben primer Albina Markežič iz
Lucije, Vojkova 14c, Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 12. 2004
D 162/2001
Os-32585/04
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojni Potočnik
Magdaleni, rojeni 21. 7. 1903, nazadnje stanujoči Zg. Voličina 10, ki je umrla 9. 2.
1980.
S tem oklicem pozivamo vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni
Potočnik Magdaleni, pa se k dedovanju do
dne 4. 11. 2004 pri Okrajnem sodišču v
Lenartu še niso priglasili, da se priglasijo
Okrajnemu sodišču v Lenartu, v enem letu
od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 8. 11. 2004
II D 148/2003
Os-34464/04
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek opr. št. II D 148/2003, po
dne 24. 9. 2002 umrlem Fošnar Adolfu,
rojenem 23. 8. 1941, državljanu Republike
Slovenije, nazadnje stan. Brunšvik 25,
Rače.
Po do sedaj sodišču znanih podatkih
pride v poštev kot dedinja tudi zapustnikova
nečakinja Jaklič Margereta, hči Jaklič Katarine, nazadnje stanujoča v Združenih državah Amerike, neznanega državljanstva, prebivališča in rojstnih podatkov.
Sodišče s tem oklicem poziva navedeno
zapustnikovo nečakinjo, oziroma morebitne
njene dediče, da v roku enega leta od objave
tega oklica in oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča priglasijo svoje pravice do
zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče izdalo
sklep o dedovanju, na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2004
D 297/2004
Os-36472/04
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici teče
zapuščinski postopek zaradi naknadno najdenega premoženja po predpisih o denacionalizaciji, po pokojnem Valant Antonu, roj.
10. 2. 1898, nazadnje stanujočem Ribno št.
54, umrlem dne 20. 2. 1983.
Med zakonite dediče poleg zapustnikovega sina Valant Branka, spada tudi zapustnikova vdova Valant Avguština, ki naj bi
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sedaj živela nekje na jugu nekdanje Jugoslavije, vendar sodišču njen naslov ni znan.
Dedinjo Valant Avguštino pozivamo, da
se v enem letu po objavi tega oklica prijavi
tukajšnjemu sodišču kot dedič. Po preteku
tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko
obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 13. 12. 2004

Oklici pogrešanih
N 35/2004
Os-36456/04
Počič Ivan, sin Rozalije Počič, rojen
10. 1. 1895 v Rakovcih, nazadnje stanujoč
Ratkovci št. 30, je pogrešan od 16. 6. 1916
dalje, ko bi naj padel v vojski na ruskem
bojišču. Predlagateljica dokazovanja smrti je
njegova vnukinja Dänner Zorica, 36142
Tann–Güntherc am Schieber 2, Nemčija, ki
jo zastopa pooblaščenka, njega mati Irma
Počič, Ratkovci št. 39. Kdor ve kaj več o
smrti pogrešanega, naj to sporoči njegovi
začasni skrbnici ali pooblaščenki predlagateljice tega postopka ali temu sodišču.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 12. 2004

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2069/2004
Rg-36449/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Atlas export-import, trgovina
in storitve d.o.o. Celje, Teharska 4, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 29. 11. 2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Jodeh Mohamedu, Preložnikova 18, Vojnik,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 12. 2004
Srg 2080/2004
Rg-36450/04
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Milles export import, trgovsko
podjetje za notranjo in zunanjo trgovino
in gostinstvo d.o.o., Mozirje, Nove trate
17, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenika z dne 23. 11. 2004.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Šepec Milanu, Spodnja Rečica 16, Rečica
ob Savinji, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 12. 2004
Srg 2267/2004
Rg-37544/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Vian trend, družba za trgovino,
posredovanje in storitve, d.o.o., Prebold
41/c, Prebold, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
22. 11. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Vidmajer Anici, Breg pri Polzeli 34,
Polzela in Vittorio Rossetto, Padova, Italija,
ki prevzameta obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 12. 2004
Srg 2395/2004
Rg-37546/04
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Fortuna avto, trgovina, storitve, svetovanje, d.o.o. Celje, Ljubljanska cesta 37, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenikov z dne
20. 12. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Falnoga Ljudmili in Mutec Branimirju,
oba Levec 30, Petrovče, ki prevzameta
obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 12. 2004
Srg 10608/2004
Rg-36441/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Trade Point,
Trgovsko podjetje za notranjo in zunanjo
trgovino d.o.o. Ljubljana, Gabrov trg 5, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Trade Point, Trgovsko podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino d.o.o.,
Ljubljana, Gabrov trg 5, reg. št. vl.
1/07760/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 15. 10.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Deršek Ivan, Gabrov trg 5,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
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družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2004
Srg 12236/2004
Rg-37243/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Rosch - Šuštaršič, trgovina, posredništvo in zunanjetrgovinsko poslovanje, k.d., Metoda Mikuža 6,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Rosch - Šuštaršič, trgovina,
posredništvo
in
zunanjetrgovinsko
poslovanje, k.d., Metoda Mikuža 6, Ljubljana, reg. št. vl. 1/11346/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 7. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Šuštaršič Roman,
Metoda Mikuža 6, Ljubljana in Jerše Karolina, Roška cesta 12, Dolenjske Toplice, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2004
Srg 11943/2004
Rg-37245/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Hortikulturni
marketing d.o.o. – podjetje za vrtnarstvo,
urejanje okolja in trgovino Rakek, Pot na
Kilovec 3, Rakek, ki jo zastopa notarka
Draga Intihar iz Cerknice, Cesta 4. maja 16,
objavlja sklep:
družba Hortikulturni marketing d.o.o.
– podjetje za vrtnarstvo, urejanje okolja
in trgovino Rakek, Pot na Kilovec 3,
Rakek, reg. št. vl. 1/09058/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 25. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Juvančič Miroslav, Pot na
Kilovec 3, Rakek, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2004
Srg 11739/2004
Rg-37247/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-

nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Bemaco, podjetje za mikroračunalniški inženiring d.o.o.,
Stegne 21c, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Bemaco, podjetje za mikroračunalniški inženiring d.o.o., Stegne 21c,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/04735/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 2. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Sajovic Marko, Novo Polje,
cesta XXXI 007 A, Ljubljana, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2004
Srg 10413/2004
Rg-37248/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Ambrožič AM &
Co, družba za trgovino, storitve in posredovanje, d.n.o., Tržaška 454, Brezovica, objavlja sklep:
družba Ambrožič AM & Co, družba za
trgovino, storitve in posredovanje, d.n.o.,
Tržaška 454, Brezovica, reg. št. vl.
1/06392/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 5. 11.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Ambrožič Frančišek in
Ambrožič Majda Marija, oba Tržaška 454,
Brezovica, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2004
Srg 11648/2004
Rg-37250/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Filc trade, trgovsko podjetje, d.o.o., Mengeš, Slovenska c.
40, objavlja sklep:
Filc trade, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Mengeš, Slovenska c. 40, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 25. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Filc, tovarna ﬁlca d.o.o.,
Mengeš, Slovenska c. 40, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2004
Srg 10305/2004
Rg-37251/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Deex, Podjetje za trgovino, posredovanje in marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Žaucerjeva 20, objavlja sklep:
Deex, Podjetje za trgovino, posredovanje in marketing, d.o.o., Ljubljana, Žaucerjeva 20, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 22. 10.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Poje Danijel, Žaucerjeva
20, 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 20. 12. 2004
Srg 11771/2004
Rg-37254/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Urla, Proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. Vrhnika, Stara
Vrhnika 16, ki jo zastopa notar Peter Meze,
objavlja sklep:
Urla, Proizvodnja, trgovina in storitve
d.o.o. Vrhnika, Stara Vrhnika 16, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 1. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Caserman Frančiška,
Stara Vrhnika 16, Vrhnika, Caserman
Mateja, Stara Vrhnika 16, Vrhnika, Caserman Simon, Stara Vrhnika 16, Vrhnika, 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 20. 12. 2004
Srg 12281/2004
Rg-37255/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-
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nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Loto plus Vidic &
Co. d.n.o. Mengeš, podjetje za proizvodnjo,
trgovino, posredništvo, zastopstvo in storitve d.n.o. Mengeš, Jelovškova 7a, objavlja
sklep:
Loto plus Vidic & Co. d.n.o. Mengeš,
podjetje za proizvodnjo, trgovino,
posredništvo, zastopstvo in storitve
d.n.o. Mengeš, Jelovškova 7a, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 8. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Vidic Janko in Vlada,
Mengeš, Jelovškova ulica 7a, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 12. 2004
Srg 12287/2004
Rg-37257/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Lotosov cvet,
cvetličarstvo, proizvodnja in trgovina d.o.o.
Kamnik, Pibernikova cesta 7, ki jo zastopa
notar Janez Novak, objavlja sklep:
Lotosov cvet, cvetličarstvo, proizvodnja in trgovina d.o.o. Kamnik, Pibernikova cesta 7, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 6. 12.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Žunkovič Boštjan, Pibernikova cesta 7, Kamnik, 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 20. 12. 2004
Srg 12042/2004
Rg-37258/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe DTA, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino, storitve in gostinstvo,
d.o.o. Ljubljana, Vilharjeva 14, objavlja
sklep:
DTA, Podjetje za proizvodnjo, trgovino, storitve in gostinstvo, d.o.o. Ljubljana, Vilharjeva 14, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnik je Džambasović Dobrosav,
Ulica Gubčeve brigade 21, 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 20. 12. 2004
Srg 12061/2004

Rg-37259/04

Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Viski
bar, Zupančič Jelka, gostinstvo in turizem,
k.d., Vodice, Šinkov Turn 28, ki jo zastopa
notar Janez Novak iz Kamnika, objavlja
sklep:
Viski bar, Zupančič Jelka, gostinstvo
in turizem, k.d., Vodice, Šinkov Turn 28,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Zupančič Jelka in Nace,
oba Vodice, Šinkov Turn 28, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na komplementarko Jelko Zupančič.
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. 12. 2004
Srg 1502/2004

Rg-37279/04

Družba Bebop, Računalništvo in trgovina d.o.o. Nova Gorica, s sedežem Ulica
25. maja 61, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. vložka 1-290-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev
družbe z dne 31. 3. 2000.
Ustanovitelja družbe sta Roth Edvin,
Ulica 25. maja 61, Nova Gorica in Štrukelj
Uroš, Vipavska cesta 4, Nova Gorica, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljev, v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 12. 2004

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Brzovič Jože, Krnica 85G, Zgornje Gorje,
priglasitveni list, opravilna št. 44-2686103,
izdan dne 25. 11. 2003. gnc-175694
Đula Miroslav s.p., Kovačičeva ulica 19,
Koper – Capodistria, priglasitveni list,
opravilna št. 17/03-2886/01, izdan dne 1. 7.
2001. gnj-175787
Fontana d.o.o. Bled, Sebenje 9, Bled,
obrtno dovoljenje, št. 015161/3577/00-54/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnk-175786
Kristan Jakob, Zgornji otok 14,
Radovljica, priglasitveni list, opravilna št.
44/569-94, izdan dne 15. 6. 1994.
gnn-175783
Petrović Milan, Puciharjeva ulica 29,
Škoﬂjica, priglasitveni list, opravilna št.
28-1744/94. gno-175707
Volentar Sergeja, Ob Suhi 4, Ravne na
Koroškem, priglasitveni list, opravilna št.
45-1013/01, izdan dne 1. 6. 2001.
gng-175690

Potne listine
Adamič Turk Mojca, Gradišče nad Pijavo
gorico 203/c, Škoﬂjica, potni list, št.
P00500347. gnx-175948
Botonjić Ajdin, Čanžekova 24, Ljubljana,
potni list, št. P00771403. gnc-175744
Čuček Meršol Kris, Orlova 22, Ljubljana,
potni list, št. P00952774. gni-175863
Čuček Meršol Lan, Orlova 22, Ljubljana,
potni list, št. P00952772. gnh-175864
Čuček Meršol Trina, Orlova 22, Ljubljana,
potni list, št. P00952773. gng-175865
Dević Danjela, Gabrov trg 25, Ljubljana,
potni list, št. P00232679. gnp-175831
Dobrin Andrej, Peričeva 56, Ljubljana,
potni list, št. P00746361. gng-175740
Gabrijelčič Andrej, Omahova 22, Ljubljana,
potni list, št. P00705380. gnu-176026
Gregurič Nastja, Svetina 25, Štore, potni
list, št. P00249879. gnv-176000
Grum Mihael, Rožna ulica 15, Cerkno,
potni list, št. P000098919. gnx-175748
Hentak Leon, Grintovška 11, Ljubljana,
potni list, št. P00970107. gnf-175866
Jaklič Andreja, Baznikova 29, Ljubljana,
potni list, št. P00286548. gnk-175961
Jaklič Klemen, Baznikova 29, Ljubljana,
potni list, št. P00286547. gnn-175958
Jaklič Matic, Baznikova 29, Ljubljana,
potni list, št. P00239670. gnl-175960
Jaklič Uroš, Baznikova 29, Ljubljana,
potni list, št. P00239597. gnm-175959
Jovanović Ljubiša, Most na Soči 6A,
Most na Soči, potni list, št. P00602408.
gnk-175836
Jovanović Marica, Most na Soči 6A, Most
na Soči, potni list, št. P00682700.
gnj-175837
Kogoj Matjaž, Valjavčeva ulica 18,
Ljubljana, potni list, št. P00076767.
gne-176042
Korelec Alenka, Kotnikova 36, Ljubljana,
potni list, št. P00666550. gnh-176064
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Korelec Darja, Trnje 8, Velika Loka, potni
list, št. P00705651. gnp-175860
Koščak Anton, Cesta XVI/1, Ljubljana,
potni list, št. P00059698. gnm-176034
Kovačič Gordana, Plate 12, Celje, potni
list, št. P00861295. gni-176013
Medved Alenka, Jezero 116, Preserje,
potni list, št. P00706966. gnv-176050
Meršol Marlenka, Orlova 22, Ljubljana,
potni list, št. P00970416. gnj-175862
Mihalič Štefka, Št. Jurij 30, Grosuplje,
potni list, št. P00794059. gnt-175927
Moličaj Edin, Cesta dveh cesarjev 104B,
Ljubljana, potni list, št. P00284639.
gnw-175824
Obrez Tina, Rojčeva 20, Ljubljana, potni
list, št. P00279532. gnc-175969
Parkelj Stanka, Stari trg 23, Višnja Gora,
potni list, št. P01013244. gny-175972
Pretnar Mitja, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, potni list, št. P00699542.
gni-175763
Savić Vladica, Kamniška 20/a, Ljubljana,
potni list, št. P00838363. gnn-175933
Stanojlović Milan, Gospodinjska 27,
Ljubljana, potni list, št. P00531322.
gny-175897
Šega Petja, Pot za stan 5, Brezovica pri
Ljubljani, potni list, št. P00296729.
gnp-175856
Teodorović Slađan, Sternenova 7,
Ljubljana, potni list, št. P00686708.
gnb-175770
Turk Boris, Gradišče nad Pijavo gorico
203/c, Škoﬂjica, potni list, št. P00386676.
gnb-175945
Turk Gala, Gradišče nad Pijavo gorico
203/c, Škoﬂjica, potni list, št. P00500345.
gnz-175946
Turk Teja, Gradišče nad Pijavo gorico
203/c, Škoﬂjica, potni list, št. P00500344.
gnc-175944
Železnik Tomaž, Gostičeva 42/a, Radomlje,
potni list, št. P01008735. gnu-175776
Žnidaršič Gregor, Lebanova 6, Novo
mesto, potni list, št. P00536373. gnh-175814

Osebne izkaznice
Ajdišek Petja, Alpska cesta 1, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
000000538.
gnv-175925
Ajdonik Emilija, Cesta komandanta
Staneta 15, Litija, osebno izkaznico, št.
000541541. gnq-175830
Arko Andraž, Pijava Gorica 185, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000855244.
gnl-175785
Arnšek Ivan, Drešinja vas 53, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
001101151.
gnx-175873
Bašelj Barbara, Hrastje 14, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001497435.
gne-175717
Berdnik Ivanka, Vojkova ulica 10, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001508589.
gnj-175912
Berger Jelena, Agrokombinatska cesta
4A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000918367. gnu-175976
Bergoč Polona, Terčeva 34, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000969358.
gni-175738
Boldižar Grega, St. Rozmana 30, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001006468.
gnc-175719

Brglez Majda, Cesta na Roglo 3, Zreče,
osebno
izkaznico,
št.
000521909.
gnn-175883
Buljan Marčec Mirjana, Resljeva 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000022488.
gnb-176070
Butala Aleš, Ul. Gubčeve brigade 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001649337.
gnl-176060
Cerar Peter, Dob, Krtina 56, Dob, osebno
izkaznico, št. 001574839. gne-175742
Čebular Damijan, Šenvid pri Stični 123A,
Šentvid pri Stični, osebno izkaznico, št.
000917603. gnn-176033
Drusel Vlasta, Zavrh 46A, Voličina,
osebno
izkaznico,
št.
000173475.
gnt-175702
Duščak Ljuba, Smjene 19, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000255478.
gnw-175774
Eržen Mili, Ljubljanska 29, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000472101. gng-175890
Finkšt Janez, Trate 38, Zgornja Velka,
osebno izkaznico, št. 000153048. m-1888
Fistrovič Pia, Preglov trg 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000848288.
gnd-175893
Fortič Pia, Goriška 63, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001215889. gnd-175818
Gačnik Ivanka, Kešetova 14/a, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000663701.
gnf-175841
Galoši Ana, Belokranjska 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000087578.
gnr-175979
Gašpar Edmond, Zg. Škoﬁje 70E, Škoﬁje,
osebno
izkaznico,
št.
000239170.
gnd-175843
Goljar Zora, Na Korošci 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000321016.
gnb-175920
Gorše Jožef, Krka 7, Krka, osebno
izkaznico, št. 001799294. gnx-176048
Gračner Ivan, Vinarje 54, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001132283.
gnj-175887
Grl Antonija, Markovec 31, Stari trg pri
Ložu, osebno izkaznico, št. 000017972.
gnb-175845
Grobelnik Herman, Jerihova 42, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000357213.
gnz-175996
Gutman Ivana, Pljntovec 10, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 000887396.
m-1894
Herman Nik, Celovška 185, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001711140.
gni-176063
Horvat Aleksij, Pšata 47, Dol pri Ljubljani,
osebno
izkaznico,
št.
002002579.
gnt-175977
Horvat Miran, Šarhova ulica 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000976447.
gnt-175752
Hrustek Irenca, Na Delih 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000812144.
gnz-176004
Jakopič Roman, Finžgarjeva ulica 8,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001153282.
gno-175832
Jambor Elizabeta, Vojkova 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001488079.
gne-175817
Janež Marinka, Ilešičeva 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000364077.
gns-175753
Javornik Nataša, Malahorna 26,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 000929766.
gnl-175885
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Jelenc Robert, Podnart 41, Podnart,
osebno
izkaznico,
št.
000122237.
gnp-175731
Jovanovič Kristina, Planina 27, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001712917.
gnq-175955
Kante Gregor, Limbuška cesta 39,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001370158.
gni-175888
Kapić Mirhad, Galjevica 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001821904.
gns-175828
Kapun Srečko, Gozdna 6, Veržej, osebno
izkaznico, št. 001806572. gnq-175855
Kikel Teja, Loka 103, Tržič, osebno
izkaznico, št. 000994531. gnc-175844
Kivač Tanja, Čečovje 51, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001730376.
gnb-175995
Klopčič Rajko, Selo 5, Vransko, osebno
izkaznico, št. 001419488. gnm-175984
Knez Suzana, Preglov trg 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001538412.
gnf-175891
Kobilica Cvetka, Mazijeva 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000032553.
gno-175857
Končnik Simonič Simona, Krivec 52/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000416906.
gnp-175906
Korelec Urška, Trnje 8, Velika Loka,
osebno
izkaznico,
št.
001405975.
gnm-175859
Košec Erland, Vojkova ulica 8, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000632820.
gnl-175935
Kozel Nataša, Skorba 41A, Hajdina,
osebno
izkaznico,
št.
001309269.
gnd-176018
Koželj Franc, Županje njive 3, Stahovica,
osebno
izkaznico,
št.
000593016.
gnv-176025
Krajnc Jure, Bilečanska ulica 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001297845.
gnq-175755
Krajnc Miran, Gogoška 77, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001524778.
gnh-175989
Krajnc Srečko, Nova vas pri Ptuju 96,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001319445.
gnv-175850
Kukovič Srečko, Vrbje 42, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000827373. gne-175992
Kupnik Borut, Cesta proletarskih brigad
62, Maribor, osebno izkaznico, št.
001282111. m-1898
Kuštrin Irena, Srednje Gameljne 30A,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001095913. gnu-176030
Laba Boštjan, Ponoviška 11, Litija,
osebno
izkaznico,
št.
000159679.
gnm-175884
Laharnar Robert, Kosovelova 4, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
000309892.
gnm-175734
Langerholc Stanislav, Zg. Bitnje 239,
Žabnica, osebno izkaznico, št. 000126649.
gnx-175848
Ljuboja Milorad, Clevelandska ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000190197.
gnl-175710
Logar Matej, Kraška 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001213166.
gnz-175771
Lunežnik Milena, Morje 75, Fram, osebno
izkaznico, št. 001654546. gnt-175727
Makovec Marija, Lukavci 60, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 001710059.
gny-175997
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Markovič Ivanka, Matija Tomca 2,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000433649.
gnd-175918
Marušič Blaž, Loke 20, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
000014169.
gni-175838
Meden Urška, Ul. Rakovške čete 15,
Rakek, osebno izkaznico, št. 001769802.
gnm-176059
Mencin Ciril, Mali Ločnik 14, Turjak,
osebno
izkaznico,
št.
001809475.
gnr-175829
Mihalič Štefka, Št. Jurij 30, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001410645.
gns-175928
Miljković Andrej, Preserje 21A, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
000279088.
gnt-175952
Milošič Anton, Frankolovska 15, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000907799.
gnj-175712
Mlinar Justina, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000548178.
gnb-175820
Mohorko Ljudmila, Majcigerjeva 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001470558.
gnv-175875
Moličaj Edin, Cesta dveh cesarjev 104B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001004245.
gnv-175825
Mravlak Tanja, Pucova 14, Celje, osebno
izkaznico, št. 000363318. gnf-176016
Mujanović Nadja, Rimska cesta 25A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000183560.
gnl-175760
Nartnik Frančiška, Dolenja vas pri
Polhovem gradcu 26, Polhov Gradec,
osebno
izkaznico,
št.
000086926.
gny-175872
Novak Franci, Ob potoku 42, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000929474.
gnp-176056
Novak Judita, Ponikve 7, VidemDobrepolje,
osebno
izkaznico,
št.
000940920. gni-175938
Novak Matjaž, Puconci 387, Puconci,
osebno
izkaznico,
št.
001508840.
gnu-175851
Novak Roman, Videm blok 41/b, VidemDobrepolje,
osebno
izkaznico,
št.
000613382. gnd-175968
Oblak Anina, Maleševa ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000990822.
gny-175922
Oblak Julijan, Maleševa ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001709405.
gnx-175923
Omahen Marija, Velika Dobrava 10,
Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
000400169. gnq-176055
Ostrež Robert, Mala štanga 2, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 1408706.
gnm-175963
Pečnik Ana, Ob Žici 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000428072. gnd-175743
Perković Jela, Ob potoku 21, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
001572340.
gnw-175874
Petač Ivana, Ulica bratov Učakar 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000579593.
gnh-175714
Pevc Lidija, Golo Brdo 45, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000313431.
gny-175747
Pezdirec Marija, Slamna vas 1B, Metlika,
osebno
izkaznico,
št.
000913935.
gnb-176020
Pirc Gordana, Savska 9, Lesce, osebno
izkaznico, št. 000187730. gnz-175846
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Podbregar Alojzij, Vesta 9. avgusta 8/d,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
001004447. gni-175988
Polak Judita, Žanova ulica 18, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001669758.
gnk-175911
Poljanšek Luka, Dražgoška 5, Žiri,
osebno
izkaznico,
št.
001251490.
gnf-176066
Potočnik Franc, Groharjevo naselje 15,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000571021. gnu-176001
Potrebuješ Majda, Gladež 8, Izlake,
osebno
izkaznico,
št.
00463974.
gns-175728
Premrn Sanja, Orehovica 11A, Podnanos,
osebno
izkaznico,
št.
001426115.
gny-175722
Pušnik Kristina, Lenartova ulica 6,
Mežica, osebno izkaznico, št. 001567816.
gnt-175852
Radiševič Bojana, Golnik 21, Golnik,
osebno
izkaznico,
št.
000962521.
gnk-175736
Rižnar Marjanca, Pacinje 5B, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
001390230.
gnl-175835
Sakelšek Jože, Juravski Dol 86, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 000792944.
gnd-175718
Samec Brina, Gestrinova 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001007760.
gnx-175973
Simčič Robert, Cankarjeva ulica 84,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001596331. gno-175732
Slaviček Tomo, Jenkova 1, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000869394.
gnb-176045
Smrdelj Margit, Ulica padlih borcev 10,
Prestranek,
osebno
izkaznico,
št.
000520168. gng-175840
Sorčan Mateja, Zoisova 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 001252350. gnc-175869
Sredenšek Janko, Ponikva pri Žalcu 6A,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001406216.
gnh-176014
Stanojlović Milan, Gospodinjska 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001095386.
gnz-175896
Starič Anton, Stanežiče 62A, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 000072253.
gne-175942
Stefanović Petra, Ulica V. prekomorske
brigade 2, Celje, osebno izkaznico, št.
000373717. gng-175815
Stojko Danijel, Pavšičeva 30, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001814940.
gnu-175980
Strajnšak Hedviga, Maistrova 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000255908.
gnj-175987
Šelb Kristina Tina, Knobleharjeva ulica
18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001745773. gne-175767
Šijanec Aleš, Lendavska 17C, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000280250.
gnh-175839
Šprinzer Dušan, Pot v Dolino 11B,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
000955487. gng-176040
Šubara Sandi, Semiška cesta 8/c,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. P00664096.
gnx-175998
Šujdović Tomislav, Zelena pot 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000011841.
gnp-175756

Teodorović Slađan, Sternenova 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001646788.
gnc-175769
Tičar Vinko, Pod goro 31/a, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
001596839.
gnp-175881
Trilar Marko, Hafarjeva pot 10, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000975389.
gne-176017
Trunk Marko, Moškanjci 42, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
001668259.
gnw-175999
Ušlakar Gorazd, Voglarjeva ulica 3,
Naklo, osebno izkaznico, št. 001823988.
gnw-175724
Vavričuk Irena, Valentinčeva cesta 14,
Laško, osebno izkaznico, št. 000427501.
gns-175953
Vedenik Mojca, Šalek 86, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001096990.
gne-175892
Vertič Matjaž, Rožna dolina, C. V/9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000008722.
gnd-175868
Vidmar Marija, Prečna pot 16, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 001004110.
gnz-175871
Višnjevec Ines, Škocjan 7, Koper –
Capodistria,
osebno
izkaznico,
št.
001503369. gnz-175721
Vobič Frančiška, Staneta Žagarja 4,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000444370.
gnr-175729
Vučina Klara, Zoisova 2, Celje, osebno
izkaznico, št. 000884463. gnb-175870
Vukosavljević Bogdan, Tivolska cesta
36, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000539769. gny-175772
Zalokar Nina, Peričeva 46, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001518054.
gnn-175858
Zorčič Maja, Hrastovec 28/b, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000766837.
gnc-175894
Zorko Nataša, Celovška 185, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000191355.
gnj-176062
Zorko Žan, Celovška 185, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001710990.
gnk-176061
Zukić Admira, Okrogarjeva kolonija 6,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000646015. gnw-175849
Žagar Marija, Sattnerjeva 26, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000495444.
gnm-175809
Železnik Tomaž, Gostičeva 42/a,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000220730.
gnt-175777
Žuža Gabrijela, Cesta 27. aprila 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000169985.
gng-176015
Žveglič Aleš, Tbilisijska 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000934414.
gnz-176046

Vozniška dovoljenja
Aličehajić Adnan, Brdo 54A, Bovec,
vozniško dovoljenje, št. S1842775, izdala
UE Tolmin. gnd-175943
Antončič Tatjana, Kampel 1, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 19419, reg. št. 4155, izdala UE Koper.
gnq-176005
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Arko Andraž, Nova pot 6, Škoﬂjica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1299672, reg. št. 225733. gnm-175784
Balaško Dušan, Ulica Zorana Velnarja
13, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
reg. št. 12334. gnp-175806
Balon Eva, Dekani 76J, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1975302, reg. št. 49502. gnc-175794
Bašelj Barbara, Hrastje pri Grosupljem
14, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1852867, reg. št. 29279, izdala
UE Grosuplje. gnp-175810
Bauer Tanja, Ulica heroja Marinjclja 6,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1249464, reg. št. 12493, izdala UE
Kočevje. gnc-176069
Belovič Gregor, Župančičeva 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1497757, reg. št. 43764, izdala UE Kranj.
gnx-175698
Berger Jelena, Agrokombinatska cesta
4A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1213647, reg. št. 221586.
gnv-175975
Bergoč Polona, Terčeva 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1937405, reg. št. 119955, izdala UE
Maribor. gnj-175737
Brglez Majda, Cesta na Roglo 3, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
1518. gno-175882
Cerar Peter, Dob, Krtina 56, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002021121, reg. št. 53, izdala UE
Domžale. gnf-175741
Čebulj Miha, Zgornji Brnik 37, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1997985, reg. št. 59061,
izdala UE Kranj. gny-176047
Debernardi Bojan, Gažon 47A, Šmarje,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
št. S1380176, reg. št. 29289. gny-175947
Dolenc Nevio, Na logu 1B, Ankaran –
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. ABC,
št. SI 58290, reg. št. 8910. gnw-175949
Drobne Vincenc, Loke pri Planini 10,
Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje,
kat. FGH, reg. št. 319, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnl-175985
Fejzič Vlado, Drulovka 23C, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1307675, reg. št. 2226, izdala UE Kranj.
gny-175797
Flajšman Barbara, Ulica 25. maja 4,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1693631, izdala UE Ptuj.
gno-175807
Gazvoda Nejc, Belokranjska cesta 21,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S1360561, reg. št. 38971, izdala UE
Novo mesto. gnk-176011
Globočnik Pavlina, Slatnarjeva ulica 19,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6600, izdala UE Kamnik.
gnd-176068
Goljar Zora, Na Korošci 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251492, reg. št. 90230, izdala UE
Ljubljana. gnc-175919
Gombač Nadja, Goriče 1, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
7825, izdala UE Postojna. gnr-175954
Gorše Jožef, Krka 7, Krka, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
2070476, reg. št. 8593, izdala UE Grosuplje.
gns-176053

Grobelnik Herman, Jerihova 42, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1890399, reg. št. 23663, izdala UE
Velenje. gnc-175994
Grogl Sašo, Zgornji kozji vrh 16, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A do
125ccm BGH, reg. št. 10354, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnu-175951
Grum Mihael, Rožna ulica 15, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S001545125, reg. št. 10076, izdala UE
Idrija. gnn-175758
Hanžekovič Rado, Bučecovci 24, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S1510696, reg. št. 12820, izdala UE
Ljutomer. gne-175792
Horvat Aleksij, Pšata 47, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BFGH, št. S001879701, reg. št. 3348, izdala
UE Domžale. gns-175978
Horvat Jože, Japljeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S483988,
reg. št. 57531. gnl-176035
Horvat Miran, Šarhova ulica 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2031664, reg. št. 140553, izdala UE
Ljubljana. gnu-175751
Hrovat Aleksander, Ob Ljubljanici 112,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, št. S2027111, reg. št.
260614, izdala UE Ljubljana. gnf-175916
Hrustek Irenca, Na Delih 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2145128, reg. št. 258327. gnw-176003
Ivnik Andrej, Gumberk 8, Otočec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S1734327, reg. št. 25727, izdala UE Novo
mesto. gnw-175799
Jacquelot De Chantemerle Jean Marie,
Boulogne Billancourt, 664 Rue Yves
Kermen, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BEGH, št. S 1821303, reg. št.
260908. gny-175847
Janc Uroš, Vrbje 88/f, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1563267, izdala
UE Žalec. gnm-175909
Jarc Jože, Vinji vrh 26, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
reg. št. 23731, izdala UE Novo mesto.
gnx-175798
Jelen Boštjan, Šalek 88, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001218574, reg. št. 27634, izdala UE
Velenje. gnn-175983
Jošt Valentina, Bukovžlak 11, Teharje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1741569, reg. št. 50655. gnr-175879
Jovanov Snežana, Hrušica 50, Podgrad,
vozniško dovoljenje, št. S001327742, reg.
št. 050, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnb-175795
Kapić Mirhad, Galjevica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1869437, reg. št. 262669. gnt-175827
Kapun Srečko, Gozdna 6, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S2061079, reg. št. 8756, izdala UE Ljutomer.
gnr-175854
Karlovčec Marija, Noršinci 17A, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S79345,
reg. št. 7136, izdala UE Ljutomer.
gnj-175791
Kepa Matija, Ježce 2, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S1322719,
izdala UE Litija. gnm-175834
Kljun Maja, Sajevec 8A, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8966,
izdala UE Ribnica. gnk-175761
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Kogoj Damiana, Ustje 13, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S831097,
reg. št. 5373, izdala UE Ajdovščina.
gne-175796
Končnik Simonič Simona, Krivec 52/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2031517, reg. št. 87916,
izdala UE Ljubljana. gno-175907
Kordić Nataša, Vrtnarija 12/c, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 15412, izdala UE Vrhnika.
gnd-176072
Korelec Alenka, Kotnikova 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1762637, reg. št. 255727, izdala UE
Ljubljana. gng-176065
Kosi Tatjana, Zg. Kamenščak 11,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1939796, reg. št. 10303,
izdala UE Ljutomer. gnh-175689
Košec Erland, Vojkova ulica 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S181213,
reg. št. 25879. gno-175936
Krajnc Jure, Bilečanska ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1822837, izdala UE Ljubljana. gnr-175754
Krajnc Miran, Gogoška 77, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 304010,
reg. št. 6634, izdala UE Maribor.
gng-175990
Krašovec Jana, Belska cesta 44,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1603693, reg. št. 56462, izdala UE Kranj.
gnh-175764
Kuhar Štefan, Lemerje 59A, Puconci,
vozniško dovoljenje, št. S1146069, reg. št.
24299. gns-175878
Kukovič Srečko, Vrbje 42, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 21092,
izdala UE Žalec. gnd-175993
Kustec Mirko, Vrtna ulica 22, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, reg. št. 15 –
inštruktorsko. gnk-175986
Kuštrin Irena, Srednje Gameljne 30A,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 2088604, reg. št. 111426.
gnv-176029
Laba Boštjan, Ponoviška cesta 11/a,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1184050, izdala UE Litija. gni-175813
Lahajnar Eva, Planina pri Cerknem 40,
Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 12576, izdala UE
Idrija. gnl-176010
Lesjak Uroš, Dobja vas 134, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 12785, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnd-175793
Lončar Andreja, Bodonci 129, Bodonci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 35000.
gng-175790
Lukan Marjan, Žirovnica 101B, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1642378. gnv-175700
Maksimović Marko, Gabrče 16, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
10799, izdala UE Vrhnika. gnk-176036
Malnar Alen, Sodišinci 19A, Tišina,
vozniško dovoljenje, reg. št. 42162.
gnq-175805
Marin Čuk Jelka, Landol 38, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 13032, izdala UE Postojna.
gnt-175706
Marošič Blaž, Loke 20, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
40216,
izdala
UE
Nova
Gorica.
gns-175803
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Medved Alenka, Jezero 116, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213162, reg. št. 221365, izdala UE
Ljubljana. gnw-176049
Miklavc Sara, Bočna 59, Gornji grad,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 10400,
izdala UE Mozirje. gnu-175726
Mlinar Justina, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S612996,
reg. št. 116374. gnz-175821
Močnik Jožef, Osek 10, Sv.trojica v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1261223, reg. št. 10863, izdala UE Lenart.
gnb-175695
Mujanović Nadja, Rimska cesta 25A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1749091, reg. št. 258376.
gnq-175759
Oblak Anina, Maleševa ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1372428, reg. št. 235855, izdala UE
Ljubljana. gnz-175921
Omahen Marija, Velika Dobrava 10,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1852702, reg. št. 17087, izdala
UE Grosuplje. gnr-176054
Opaka Jolanda, Ljubljanska cesta 88,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001351496, reg. št. 231054, izdala UE
Ljubljana. gnc-176044
Palko Silvo, Pernice 27, Muta, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9838, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnr-175904
Pavšič Darja, Šared 37, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6601,
izdala UE Izola. gnw-175699
Perković Jela, Ob potoku 21, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1714956, reg. št. 123418, izdala UE
Ljubljana. gne-175917
Pirc Gordana, Savska 9, Lesce, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1322489, reg. št.
20507. gnv-175800
Plešnar Vanja, Pot v Žapuže 20A,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št.
S1893330, reg. št. 18314. gnh-175939
Pogačar Klemen, Obirska ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2146631, reg. št. 234149,
izdala UE Ljubljana. gnw-176074
Popović Dragana, Triglavska 43,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1713051, reg. št. 1706. gni-175688
Premrn Sanja, Orehovica 11A, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1844669, reg. št. 16341, izdala UE
Ajdovščina. gnb-175720
Pretnar Mitja, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S265712, reg. št. 54380. gnj-175762
Roglič Tea, Trg Pohorskega bataljona 5,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2131613, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnu-175901
Rojc Darko, Tinjan 38, Škoﬁje, vozniško
dovoljenje, št. S1650592, reg. št. 24083.
gnt-175802
Sajdinovski Sandi, Stara cesta 4,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 63694, reg. št. 6587, izdala
UE Piran. gnu-175701
Sejdič Amir, Homec 36, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 20908. gnt-176002
Smrdelj Margit, Ulica padlih borcev 10,
Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11439. gnu-175801
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Sorčan Mateja, Zoisova 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16611. gne-175867
Šelb Kristina Tina, Knobleharjeva ulica
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1865987, reg. št. 194651,
izdala UE Ljubljana. gnf-175766
Šmigoc Petra, Krčevina pri Vurberku
172, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S1667765, izdala
UE Ptuj. gnf-175941
Terčelj Darijo, Cebejeve ulica 43, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S75885, reg. št. 183, izdala UE Ajdovščina.
gnp-176006
Terčelj Stanko, Krtina 108A, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S002058621, reg. št. 41221, izdala UE
Domžale. gnf-175691
Tramšek Andrejka, Sv. Florijan 88,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, reg. št. 15322, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnl-175735
Umek Sonja, Saveljska cesta 96A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S145154, reg. št. 12491. gnn-175808
Urbančič Friderik, Drašiči 22, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, št. S1852972, reg. št. 3535.
gnr-175804
Vehovar Alojzija, Ul. XIV divizije 11/a,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 4494, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnv-175950
Virant Vesna, Pijavice 11/b, Tržišče,
vozniško dovoljenje, št. S 1049045, reg. št.
10558, izdala UE Sevnica. gnj-175812
Vogrinčič Aleš, Polhov Gradec130,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 2031136, reg. št. 173225,
izdala UE Ljubljana. gnc-175819
Vrbek Marija, Bezgovica 1, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 1171, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gno-176057
Vukosavljević Bogdan, Tivolska cesta
36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 1234075, reg. št. 141143,
izdala UE Ljubljana. gnx-175773
Zajc Damjan, Krka 5, Krka, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1702052, reg.
št.
19983,
izdala
UE
Grosuplje.
gnn-175908
Zorčič Maja, Hrastovec 28/b, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1113609, reg. št. 26454, izdala UE Velenje.
gnl-175910
Zupanič Igor, Rožna dolina, Cesta
XVII/14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1708229, reg. št. 185609,
izdala UE Ljubljana. gnv-175775
Žontar Jaroslav, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2085342, reg. št. 141053, izdala UE
Ljubljana. gnk-175861

Zavarovalne police
Demšar Matejka, Podljubelj 56D, Tržič,
zavarovalno polico, št. 243609, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnz-175696
Dios d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 5171 – generalan
polica za tovorno vozilo Citroen Jumper 2.8
HDI, red. št. LJ U4-01T, izdala zavarovalnica
Tilia d.d. gnl-175739

Hojsak Roman, Ljubljanska 27A, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101680896, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. m-1892
Horvat Milica, Vrunčeva 16, Limbuš,
zavarovalno polico, št. AO 00101389679,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
m-1891
Kancler Dejan, Stari log 10, Pragersko,
zavarovalno polico, št. 00101687509, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnd-175693
Kokalj Matej, Finžarjeva ulica 13, Dob,
zavarovalno polico, št. 00101700862, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnp-175931
Kus Franc, Poštena vas 3, Cerklje ob
Krki, zavarovalno polico, št. 281789, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gne-175967
Petek Cveto, Klavčičeva 7, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 1010195, izdala
zavarovalnica Tilia. gne-175692
Sever Ana, Jakčeva ulica 29, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 776313, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-176037
Smolinger Nada, Kajuhova ulica 11,
Kidričevo, zavarovalno polico, št. AO
716265, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnj-175687
Šilc France, Dolenji lazi 5A, Ribnica,
zavarovalno polico, št. 278765, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gng-175965

Spričevala
Ajd Ivan, Kajuhova 70, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1994.
gnh-175964
Balažic Matjaž, Laze 1, Brezovica pri
Ljubljani, diplomo Srednje kemijske šole v
Ljubljani, izdana leta 1988. gnk-175715
Balažic Matjaž, Laze 1, Brezovica pri
Ljubljani, spričevalo nižje glasbene šole
Moste v Ljubljani, izdano leta 1987.
gnf-175716
Černe Mirjana, Ižanska cesta 210,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za medicinske sestre – babice, izdano leta
1976, izdano na ime Gazič Mirjana.
gnc-176019
Dandić Sandi, Pekarniška 4, Izola –
Isola, indeks, Srednje ekonomske in
poslovne šole Koper. gnu-175826
Debeljak Kikelj Marjetka, Pušče 12,
Velike Lašče, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske
šole,
izdano
leta
1991.
gnn-175962
Dolinšek Iztok, Mokriška ulica 30,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Bičevje,
izdano leta 1977. gnx-175823
Durjava Anja, Gosposvetska cesta 15,
Maribor, indeks, št. 18030098, Filozofska
fakulteta. gnd-176043
Erbežnik Vilijem, Prušnikova 30,
Ljubljana-Šentvid, spričevalo o končani OŠ
Franca Rozmana Staneta. gnb-175745
Fidler Zdravko, Cesta Miloša Zidanška 2,
Šentjur, spričevalo o končani OŠ III. OŠ
Celje, izdano leta 1982. gnz-175746
Furlan Tadej, Cebejeva 45, Ajdovščina,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne,
srednje strokovne zdravstvene šole Nova
Gorica, izdano leta 1999. gnf-175991
Golič Srečko, Breg 11, Celje, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje poklicne
gostinske šole Milana Majcna v Ljubljana,
izdano leta 1980. gnw-175974
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Gomilšek Zlatko, Trubarjeva 3, Krško,
indeks, št. 08002569, izdala Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnf-175816
Horvat Suzana, Poljska pot 9A, Beltinci,
spričevalo 2. letnika Srednje poklicne
tehniške šole Murska Sobota, izdano leta
2002. gnp-175781
Jeler Drago, Trg rudarjev 4, Senovo,
spričevalo o končani OŠ 14. divizije v
Senovem, izdano leta 1984. gnk-175711
Jurčič Miran, Spodnja Slivnica 104,
Grosuplje, maturitetno spričevalo Gimnazije
Josipa Jurčiča Stična, izdano leta 1984.
gni-175713
Juretič Damir, Celovška cesta 144,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotograﬁjo, izdano leta
2002. gno-176007
Kesak Damir, Plač 28, Zgornja Kungota,
diplomo SKSMŠ v Mariboru leta 1987.
m-1896
Klasič Branko, Dolnje Jesenje 97, Gornje
Jesenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Boris Kidrič v Celju – klepar,
izdano leta 1980. gnb-175970
Klasič Branko, Dolnje Jesenje 97, Gornje
Jesenje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Boris Kidrič – skrajšani program
voznika cestnih vozil, izdano leta 1986.
gnz-175971
Klemenčič Peter, Prečna pot 6, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta 1971.
gnp-175981
Kmecl Matevž, Prekorje 3A, Škofja vas,
spričevalo 1. letnika Šolski center Celje –
splošna in strokovna Gimnazija Lava, izdano
leta 2003. gnj-176012
Kobal Alenka, Vodnikova 282, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Ivana
Cankarja, izdano leta 1977, izdano na ime
Seliškar Alenka. gnq-175730
Krajnčič Zlatko, Tomanova 5, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu I. Gimnazije
Maribor, izdano leta 1989. m-1895
Lipušček Darko, Kvedrova 6, Koper –
Capodistria, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šola za telekomunikacije, izdano
leta 1976, 1977 in 1978. gni-176038
Markov Mateja, Pajkova 20, Maribor,
diplomo II. gimnazije v Mariboru, izdana leta
1991. gnw-175924
Marks Alojz, Spodnje Vrtiče 31, Zgornja
Kungota, spričevalo 8. razred OŠ Zg.
Kungota, izdano leta 1979. m-1890
Mesarič Alojzija, Lipovce 69, Beltinci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Murski Soboti, izdano leta
1969. gns-175853
Miočinović Mladen, Gorenje Jezero 59,
Grahovo, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Vida Janežič, Poljane, izdano leta
1980. gnp-176031
Miteva Nataša, Borcev za severno mejo
41, Maribor, spričevalo 3. letnika gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2004. m-1893
Osmanović Alis, Polje 23, Zagorje ob
Savi, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole Zagorje ob Savi. gno-175957
Poreber Mojca, Kersnikova cesta 5,
Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem, izdano leta 2004.
gnw-176024
Rode Marko, Gostinčeva cesta 67,
Radomlje, spričevalo o končani OŠ
Radomeljske čete. gnh-176039

Rožman Majda, Jelovškova ulica 8,
Mengeš, spričevalo o zaključnem izpitu Šole
za blagovni promet Ljubljana, izdano leta
1972, izdano na ime Bajc Majda.
gnv-175725
Šket Avgust, Grobelno 38, Grobelno,
spričevalo 6. razreda OŠ Šmarje.
gnk-175811
Zrim Danilo, Matjevci 1, Kuzma,
spričevalo Ekonomske šole Murska Sobota
za šolsko leto 2003/2004, izdano leta 2004.
gnf-175966
Zupanc Lidija, Kersnikova 8, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu, 1,2,3 in 4.
letnika Srednje strojne šole. gnu-175780
Žagar Romeo, Vrhpolje pri Moravčah 14,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za strojništvo v Škofji Loki,
izdano leta 1998. gnq-175880
Žlebnik Nejc, Žigonova ulica 23,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Valentina Vodnika, izdano leta 2001.
gnn-175708

Ostali preklici
Ajtni Aljaž, Pot na Dobravo 11, Kamnik,
vozno karto, št. 431031. gnq-175705
Bobnar Mojca, Vihre 19, Mirna Peč,
študentsko izkaznico, št. 01002013,
Pedagoška fakulteta. gnt-176027
Buič Mirna, Ul. Mihaele Škapin 8, Izola
– Isola, študentsko izkaznico, št. 18020167,
izdala FF v Ljubljani. gnt-176052
Delfar Jasna, Semova ulica 15, Portorož
– Portorose, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za
šolstvo, leta 1984. gne-176067
Elikan Jakob, Eiprova ulica 19, Ljubljana,
delovno knjižico. gnw-175749
Galun Mojca, Ljubljanska 9/b, Kamnik,
vozno karto, št. 460012 – kombinirala,
izdana
pri
Slovenskih
železnicah.
gnx-176073
Gobec Radovan, Sp. Volčina 70B,
Voličina, delovno knjižico. m-1889
Grčar Rok, Opekarska 42, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41980052, izdala
Medicinska
fakulteta
v
Ljubljani.
gne-175842
Horvatiček Franc, Trg 15, Brestanica,
delovno knjižico. gnz-176071
Hvala Tomaž, Prešernova 16, Nova
Gorica, delovno knjižico. gng-175940
Ižanc Rospant Vesna, Ulica Lili Novy
17,
Ljubljana,
delovno
knjižico.
gnr-175704
Janežič Marjan Istok, Debeno 1,
Mengeš, delovno knjižico. gny-175697
Kirm Damjana, Selo 30, Mirna, delovno
knjižico. gnn-175733
Koren Lilijana, Vrhpolje 19, Vipava,
študentsko izkaznico, št. 01098264,
Pedagoška fakulteta. gnn-175833
Košec Erland, Vojkova ulica 8, Celje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-01614/00, VČ 00-1154,
izdala
Ministrstvo
za
pomorstvo.
gnj-175937
Kumer Renato, Pod Gabri 31, Celje,
delovno knjižico. gnm-176009
Kuzmič Jože, Peščeni vrh 7, Cerkvenjak,
delovno knjižico. m-1897
Lapornik Vesna, Trg na Stavbah 2, Litija,
delovno knjižico. gnt-175877
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Lunaček Rok, Cankarjeva cesta 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-176023
Maselj Luka, Spodnje Loke 14,
Lukovica, vozno karto, št. 430155, izdal
Kam bus Kamnik. gny-176022
Miklavčič Ana, Letoviška 10, Koper –
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
71020586, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnu-176051
Može Teja, Dolenja vas 4A, Senožeče,
študentsko izkaznico, št. 20201233,
Pravna fakulteta. gnf-176041
Pavčnik Jasmina, Spodnaj rečica 120,
Laško, študentsko izkaznico, št. 06040088,
Fakulteta za socialno delo. gno-176032
Prešeren Mojca, Ellerjeva ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-175930
Pukl Aja, Vilharjeva 41, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19404433, izdala
Ekonomska
fakulteta
v
Ljubljani.
gnr-175929
Resnik Primož, Opekarska cesta 14,
Vrhnika, delovno knjižico. gnz-176021
Romšak Matjaž, Črna 11, Stahovica,
vozno karto, št. Š 420880. gnh-175789
Sever Jelka, Jenkova 18, Postojna,
delovno knjižico. gno-175782
Simičevič Rada, Pod Lipami 24, Celje,
študentsko izkaznico, št. 41047675.
gnr-175779
Slodnjak
David,
Moškanjci
37,
Gorišnica, delovno knjižico. gnp-175956
Smrekar Robert, Vilfanova 31, Portorož
–
Portorose,
delovno
knjižico.
gns-175778
Stojanović Aleksandar, Župančičeva 11,
Dob, študentsko izkaznico, št. 64010198,
izdala Fakulteta za elektrotehniko v
Ljubljani. gno-175932
Stopar Darko, Delavska ulica 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-175934
Strašek Štefan, Celjska 1, Slovenske
Konjice, delovno knjižico, št. 1172/59.
gnn-176058
Šenica Martin s.p., Butorajska cesta 30,
Črnomelj, licenco za tovorno vozilo Iveco,
tip MP260E37A, z reg. št. NM S1 100, št.
licence 520, izdana 23. 7. 2002.
gnn-176008
Štirn Maša, Prešernova 21, Radomlje,
vozno karto, št. 430457. gni-175788
Štucin Darja, Potrčeva ulica 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-175876
Tomić Nada, 9. brigade 3/22, 19210
Bor, potrdilo o opravljenem strokovnem
izpitu, št. 132/A-810/79, izdalo Ministrstvo
za zdravstvo, na ime Cvetković Nada.
gnv-175750
Veber Vid, Cesta na Dobrovo 35A,
Celje, študentsko izkaznico, št. 19420718,
Ekonomska fakulteta. gny-175822
Vidmar Marija, Prečna pot 16, Zagorje
ob Savi, študentsko izkaznico, št.
28030036, Fakulteta za matematiko in
ﬁziko. gno-175757
Vnuk Davor, Ilovci 18, Miklavž pri
Ormožu,
študentsko
izkaznico,
št.
63030418, Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gns-176028
Vuk Martina, Polanškova ulica 2,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20980284, Pravna fakulteta. gnx-175723
Zavšek Mustovar Jožefa, Ponoviče 20,
Sava, delovno knjižico. gnm-175709
Zima Nika, Slovenčeva 131, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnd-175768
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