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REFERNCE, VOZNI PARK IN KADRI 
 

Javno naročilo 

Naročnik Zdravstveni dom Kočevje 

Roška cesta 18 

1330 Kočevje 

Oznaka javnega naročila JN 2 - 2019 

Predmet javnega naročila Izvajanje dializnih, nenujnih in sanitetnih prevozov 

 

1.1 REFERENCE (skladno s točko 7.C.1: Tehnična in strokovna sposobnost obrazca 

ePRO - Navodila ponudnikom) 

Za vsako referenco se izpolni ločena tabela (tabele se ustrezno prekopira glede na število 

referenc) 

Zaporedna 

številka 

reference 

Naročnik referenčnega 

posla (naziv in naslov) 

Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18, 

1330 Kočevje 

1 
Ime referenčnega posla 

Izvajanje reševalnih prevozov na dializo in z 

dialize 

Izvajalec referenčnega posla Herbby, d.o.o 

Partnerji pri referenčnem poslu (če je šlo 

za skupni posel) 
/ 

Skupna vrednost posla v EUR brez DDV 72.000 EUR 

Delež izvajalca od skupne vrednosti 

posla v EUR brez DDV, če je bil udeležen 

v skupnem poslu (v % ali v EUR brez DDV) 

/ 

Opis posla iz katerega je razvidno 

izpolnjevanje pogojev (npr. izvedene 

aktivnosti, opravljene storitve) 

 dializni prevozi  

 nenujni prevozi s spremstvom 

 sanitetni prevozi  

*ponudnik ustrezno označi 

Datum začetka in končanja posla 12 mesecev 

Kontaktna oseba pri naročniku 

referenčnega posla, ki lahko potrdi 

referenco 

Ime in priimek: Primož Velikonja 

E-pošta: info@zdkocevje.si 

Telefon: 040-984-474 
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Zaporedna 

številka 

reference 

Naročnik referenčnega 

posla (naziv in naslov) 

Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18, 

1330 Kočevje 

2 
Ime referenčnega posla 

Izvajanje nenujnih reševalnih prevozov s 

spremstvom 

Izvajalec referenčnega posla Herbby d.o.o 

Partnerji pri referenčnem poslu (če je šlo 

za skupni posel) 
/ 

Skupna vrednost posla v EUR brez DDV 111.000 EUR 

Delež izvajalca od skupne vrednosti 

posla v EUR brez DDV, če je bil udeležen 

v skupnem poslu (v % ali v EUR brez DDV) 

/ 

Opis posla iz katerega je razvidno 

izpolnjevanje pogojev (npr. izvedene 

aktivnosti, opravljene storitve) 

 dializni prevozi  

 nenujni prevozi s spremstvom 

 sanitetni prevozi  

*ponudnik ustrezno označi 

Datum začetka in končanja posla 12 mesecev 

Kontaktna oseba pri naročniku 

referenčnega posla, ki lahko potrdi 

referenco 

Ime in priimek: Primož Velikonja 

E-pošta: info@zdkocevje.si 

Telefon: 040-984-474 
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Zaporedna 

številka 

reference 

Naročnik referenčnega 

posla (naziv in naslov) 

Zdravstveni dom Kočevje, Roška cesta 18, 

1330 Kočevje 

3 Ime referenčnega posla Izvajanje sanitetnih prevozov 

Izvajalec referenčnega posla Herbby d.o.o 

Partnerji pri referenčnem poslu (če je šlo 

za skupni posel) 
/ 

Skupna vrednost posla v EUR brez DDV 18.500 EUR 

Delež izvajalca od skupne vrednosti 

posla v EUR brez DDV, če je bil udeležen 

v skupnem poslu (v % ali v EUR brez DDV) 

/ 

Opis posla iz katerega je razvidno 

izpolnjevanje pogojev (npr. izvedene 

aktivnosti, opravljene storitve) 

 dializni prevozi  

 nenujni prevozi s spremstvom 

 sanitetni prevozi  

*ponudnik ustrezno označi 

Datum začetka in končanja posla 12 mesecev 

Kontaktna oseba pri naročniku 

referenčnega posla, ki lahko potrdi 

referenco 

Ime in priimek: Primož Velikonja 

E-pošta: info@zdkocevje.si 

Telefon: 040- 984-474 

 

 

1.2 VOZNI PARK (skladno s točko 7.C.2.a) in 7.C.2.b): Tehnična in strokovna 

sposobnost obrazca ePRO - Navodila ponudnikom) 

a) Reševalno vozilo za nenujne prevoze: 

1. vozilo 

Znamka vozila Volkswagen 

Tip vozila 7HKND50AXDX1-LS300AM6A50530GE 

Leto izdelave vozila 2006 

Registrska številka LJ999-ZU 

Število vrat 4 

Vgrajena klimatska naprava 
DA                

 

Digitalni radijski sistem 

ZARE DMR 

DA                
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2. vozilo 

Znamka vozila VOLKSWAGEN 

Tip vozila 7HKND50BNZX0-LS300FM6A5031637GG 

Leto izdelave vozila 2008 

Registrska številka LJ989-ZU 

Število vrat 4 

Vgrajena klimatska naprava 
DA                

 

Digitalni radijski sistem 

ZARE DMR 

DA                

 

 

b) Vozila za sanitetne prevoze: 

1. vozilo 

Znamka vozila VOLKSWAGEN 

Tip vozila GCXFA308X0-LNFD78T0116NVR27CSL2B91A 

Leto izdelave vozila 2019 

Registrska številka LJ55-PED 

Število vrat 5 

Vgrajena klimatska naprava 
DA                

 

Digitalni radijski sistem 

ZARE DMR 

DA                

 

2. vozilo 

Znamka vozila VOLKSWAGEN 

Tip vozila GCXFA308X0-LNFD7BT0116NVR27CSL2B91A 

Leto izdelave vozila 2019 

Registrska številka LJ66-PED 

Število vrat 5 

Vgrajena klimatska naprava DA                
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Digitalni radijski sistem 

ZARE DMR 

DA                

 

3. vozilo 

Znamka vozila VOLKSWAGEN 

Tip vozila KCAAC300X0-LNFM6500816NVR07MGG0S 

Leto izdelave vozila 2013 

Registrska številka LJFH-380 

Število vrat 5 

Vgrajena klimatska naprava 
DA                

 

Digitalni radijski sistem 

ZARE DMR 

DA                

 

 

1.3 PODATKI O KADRU (skladno s točko 7.C.3.a) in 7.C.3.b): Tehnična in strokovna 

sposobnost obrazca ePRO - Navodila ponudnikom) 

a) 1. Ekipa za nenujne reševalne prevoze s spremstvom: 

Zdravstveni reševalec - voznik 

Ime David 

Priimek Ivančič 

Zaposlen pri Herbby d.o.o 

Delovne izkušnje v letih pri 

prevozu oseb v cestnem 

prometu 

2 leti 

Zdravstveni reševalec - spremljevalec 

Ime Grega 

Priimek Dobrin 

Zaposlen pri Herbby d.o.o 

Delovne izkušnje v letih pri 

prevozu oseb v cestnem 

prometu 

3 leta 
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2. Ekipa za nenujne reševalne prevoze s spremstvom: 

Zdravstveni reševalec - voznik 

Ime Martin 

Priimek Batinič 

Zaposlen pri Herbby d.o.o 

Delovne izkušnje v letih pri 

prevozu oseb v cestnem 

prometu 

2 leti 

Zdravstveni reševalec - spremljevalec 

Ime Mile 

Priimek Živanović 

Zaposlen pri Herbby d.o.o 

Delovne izkušnje v letih pri 

prevozu oseb v cestnem 

prometu 

7 let 

 

b) Vozniki za izvajanje sanitetnih prevozov: 

1. voznik 

Ime Boris 

Priimek Oblak 

Zaposlen pri Herbby d.o.o  

Opravljen izpit iz vsebin NMP 
(navedba institucije in datum 
opravljanja izpita) 

Ne 

Delovne izkušnje v letih pri 

prevozu oseb v cestnem 

prometu 

21 let 

Aktivno znanje slovenskega 

jezika  

DA                

 

Pravnomočna obsodba za 

kaznivo dejanje zoper 

varnost javnega prometa 

                                           NE 

2. voznik 
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Ime Boštjan 

Priimek Oblak 

Zaposlen pri Herbby d.o.o 

Opravljen izpit iz vsebin NMP 
(navedba institucije in datum 
opravljanja izpita) 

Ne 

Delovne izkušnje v letih pri 

prevozu oseb v cestnem 

prometu 

21 let 

Aktivno znanje slovenskega 

jezika  

DA                

 

Pravnomočna obsodba za 

kaznivo dejanje zoper 

varnost javnega prometa 

                                           NE 

 

3. voznik 

Ime Andrej 

Priimek Čiček 

Zaposlen pri Herbby d.o.o 

Opravljen izpit iz vsebin NMP 
(navedba institucije in datum 
opravljanja izpita) 

Ne 

Delovne izkušnje v letih pri 

prevozu oseb v cestnem 

prometu 

12 let 

Aktivno znanje slovenskega 

jezika  
DA               

Pravnomočna obsodba za 

kaznivo dejanje zoper 

varnost javnega prometa 

                                           NE 

 

 

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik gospodarskega subjekta: 

 

V/na Ribnici, dne 22.10.2019 

 

       Ime in priimek: Boris Oblak 

 


