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Popravek
V objavi predhodnega javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku za dobavo prevoznih sredstev,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43
z dne 29. 4. 2005, Ob-11830/05, se spremeni priloga B objave – podatki o sklopih,
in sicer:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.41.00.00-4.
2) Vrsta in obseg: motorno kolo belomodro s prostornino motorja do 350 ccm,
6 kosov.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
2,500.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.41.00.00-4.
2) Vrsta in obseg: motorno kolo belomodro s prostornino motorja od 350 do 650
ccm, 5 kosov.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
9,458.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno
belo-modro patruljno vozilo s prostornino
motorja do 1600 ccm, 9 kosov.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
20,250.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 04

6. 5. 2005

1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno belomodro patruljno vozilo s prostornino motorja
do 1600 ccm, karavan izvedbe, 2 kosa.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
4,583.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno belomodro patruljno vozilo s prostornino motorja
od 1600 do 1900 ccm, 2 kosa.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
5,833.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno
belo-modro patruljno vozilo s prostornino
motorja od 1600 do 1900 ccm, karavan izvedbe, 1 kos.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
3,416.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno belomodro patruljno vozilo s prostornino motorja
od 1900 do 2300 ccm, 1 kos.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
2,500.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno
belo-modro patruljno vozilo za prevoz psov,
s prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm,
karavan izvedbe, 3 kosi.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
7,783.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
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2) Vrsta in obseg: osebno specialno civilno patruljno vozilo s prostornino motorja do
1600 ccm, 5 kosov.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
13,333.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno civilno patruljno vozilo s prostornino motorja od
1600 do 1900 ccm, 1 kos.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
2,250.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno civilno patruljno vozilo s prostornino motorja od
1600 do 1900 ccm, karavan izvedbe, 1 kos.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
3,083.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno osebno vozilo s prostornino motorja do 1600 ccm, 36
kosov.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
85,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 13
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja do 1600 ccm, karavan
izvedbe, 5 kosov.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
11,666.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 14
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm,
2 kosa.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
4,166.667 SIT.
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4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 15
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm,
karavan izvedbe, 1 kos.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
2,916.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 16
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja 2000 ccm, 2 kosa.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
8,333.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 17
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: intervencijsko vozilo
večje (5+4), 3 kosi.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
20,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 18
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.10.00-8.
2) Vrsta in obseg: kombinirano vozilo
za prevoz oseb (8+1) s policijsko opremo,
1 kos.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
7,083.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 19
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.10.00-8.
2) Vrsta in obseg: kombinirano vozilo
za prevoz oseb (8+1) brez policijske opreme, 3 kosi.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
12,500.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 20
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9.
2) Vrsta in obseg: specialno kombinirano
vozilo za prevoz stvari, 1 kos.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
5,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 21
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.13.60.00-9.
2) Vrsta in obseg: osebno dostavno vozilo, 6 kosov.
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3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
10,916.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 22
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.13.60.00-9.
2) Vrsta in obseg: osebno dostavno vozilo za prevoz hrane, 1 kos.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
4,166.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-12145/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-248, faks 04/58-68-401, elektronska pošta: primoz.reskovac@sb-je.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 02/2005.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: digitalizacija radiološkega oddelka v Splošni
bolnišnici Jesenice.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: maj 2005.
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: 26. 4. 2005.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-12370/05
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: Milan
Stevanovič, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-88-362,
faks 01/51-88-303, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov:
www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 021/B/05-JR.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 18.13.10.00-6, dodatni predmeti:
19.33.00.00-8, 18.14.30.00-3.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava osebne varovalne opreme in službenih oblek vzdrževalcev avtocest in pobiralcev cestnine.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: junij 2005.
II.5) Drugi podatki: ocenjena vrednost
naročila brez DDV: 220,000.000 SIT.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 021/B/05-JR.
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. 5. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Gradnje
Ob-12144/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, kontaktna oseba: Boštjan Udovič, univ. dipl. prav., Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/664-64-21,
faks 05/664-64-20, elektronska pošta: bostjan.udovic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Plan Invest d.o.o. Portorož, Podružnica Koper, kontaktna oseba: Darjo Reščič, univ. dipl. inž. grad., tel. 031/600-914,
Ulica 15. maja 13, 6000 Koper, Slovenija,
tel. 05/630-81-26, faks 05/630-81-28, elektronska pošta: planinvest@siol.net.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja neproﬁtnih stanovanj na območju št. 2 v ureditvenem območju ZN Nad Dolinsko – večstanovanjski
objekti št. 12-13 in 14-15 ter zunanja ureditev z dostopno cesto in parkirišči.
II.2) Kraj izvedbe: Koper.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 50-501.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja 52
neproﬁtnih stanovanj. Etažnost K+P+3.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 695,000.000 SIT in 765,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka postopka:
30. 6. 2005; gradnje: 25. 8. 2005.
II.7) Datum zaključka: 30. 8. 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačilo 60 dni po prejemu potrjene situacije.
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: 28. 4. 2005.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper

Javni razpisi
Blago
Št. 50/05

Ob-12307/05

Razveljavitev
Javni razpis za nakup živil in materiala
za prehrano, objavljen v Ur. l. RS, št. 8 z dne
28. 1. 2005, Ob-2546/05, za sklop 3: kruh,
pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki, se razveljavi na podlagi sklepa Državne
revizijske komisije z dne 12. 4. 2004, št.
018-104/05-31-784, 1. točka izreka.
Osnovna šola Mislinja
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Št. 1/05-44

Ob-12356/05

Podaljšanje roka
za oddajo prijav
V javnem razpisu za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in
RTG materiala, naročnika Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske
regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, objavljenem v Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10316/05, se točka IV.3.3) popravi in
se pravilno glasi: Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 2005
do 9. ure.
IV.3.4) točka se popravi in pravilno glasi:
odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 11. 5.
2005.
IV.3.7.2) točka se popravi in pravilno
glasi: datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 5. 2005 ob 12. uri, Skupnost zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, Referat za
javna naročila, II. nadstropje desno.
Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije
Ob-12403/05
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Naročnik Splošna bolnišnica Murska Sobota obvešča vse, ki so ali bodo prevzeli razpisno dokumentacijo za javni razpis
»Osteosintetski material«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 33-34 z dne 1. 4. 2005,
Ob-8399/05, da je novi rok za dvig razpisne
dokumentacije in predložitev ponudb 17. 5.
2005 do 12. ure. Vsi roki, vezani na razpisno dokumentacijo in predložitev dokazil, se
spremenijo za 14 dni. Javnega odpiranja
prijav ne bo.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-12100/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja šola Črnomelj, kontaktna oseba:
Tatjana Weiss, Kidričeva 18A, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-51-667, faks
07/30-51-092, elektronska pošta: tatjana.weiss@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenih izdelkov po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja šola Črnomelj,
Kidričeva 18a, 8340 Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: mesni izdelki.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: kruh in pekovski izdelki.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: sveže sadje.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.

Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: ostala osnovna živila.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeni izdelki – glej razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005, konec 31. 8.
2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da zoper ponudnika ni uveden in tudi
ni v teku postopek prisilne poravnave, stečaj
ali likvidacije,
– da mu ni bila izdana pravnomočna sodba za kaznivo dejanje zaradi podkupovanja
in da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kazenskega dejanja v zvezi s podkupovanjem in da mu ni izdana pravnomočna sodba ali upravna odločba o prepovedi
opravljanja dejavnosti,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
blaga,
– da zagotavlja plačilni rok 30 dni po izstavitvi računa,
– da bo dostava blaga fco skladišče –
razloženo in da nudi odzivni čas 24 ur,
– da ima organizirano službo za kontrolo
kakovosti izdelkov,
– da ima uveden HACCP sistem.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 6. 2005, 13. 6.
2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 6. 2005
ob 12. uri, Srednja šola Črnomelj, Kidričeva
18a, Črnomelj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
Srednja šola Črnomelj
Ob-12101/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba:
Mravlje Januša, univ. dipl. ekon., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-102, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-trbovlje.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.
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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: 03/05 B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava plinskega olja D2 in zelenega
bencina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– plinsko olje D2 – 90.000 l,
– bencin, zeleni 95 – 12.500 l.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1 mio SIT.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravomočno obsojen.
4. Ponudnik mora imeti bencinski servis
na območju Občine Trbovlje ter hkrati bencinske servise drugje po Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: so del razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: so del razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/05 B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: ponudniki dobijo pisno razpisno dokumentacijo na pisno
zahtevo ali v elektronski obliki na spletni
strani www.komunala-trbovlje.si v rubriki
Obvestila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 6. 2005, do 12.
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ure, vsak delavnik med 8. do 12. uro v tajništvu Komunale Trbovlje d.o.o.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 6. 2005
ob 13. uri, Trbovlje, sejna soba Komunale
Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Komunala Trbovlje d.o.o.
Ob-12102/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: nina.derenda@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: PE IC SST-4-003/05-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova in vzdrževanje samopostrežnih
terminalov z nadomestitvijo zastarele
strojne opreme, ob ohranitvi funkcionalnosti aplikativne programske opreme.
Prenovljena strojna oprema mora biti integrirana v obstoječe informacijsko okolje Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije samopostrežnih
terminalov v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Nadgradnja 142 kosov strojne opreme in menjava operacijskega sistema, ki
zajema:
– zamenjavo PC,
– zamenjavo CRT monitorja,
– zamenjavo sistema za brezprekinitveno napajanje – UPS,
– zamenjavo ojačevalnika in zvočnikov,
– zamenjavo motoriziranega čitalnika
kartic zdravstvenega zavarovanja,
– zamenjavo čitalnika profesionalnih
kartic,
– zamenjavo Wdog kartice,
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– zamenjavo senzorjev,
– prilagoditev ali zamenjavo ohišja.
2. Integracija nadgrajene strojne opreme
v obstoječe informacijsko okolje Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (omrežje
samopostrežnih terminalov).
3. Vzdrževanje nadgrajenih samopostrežnih terminalov:
– garancijsko vzdrževanje,
– redno vzdrževanje,
– izredno vzdrževanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 28. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: obvezne: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT, bančni garanciji za
dobro izvedbo posla in bančna garancija za
dobro izvedbo garancijskih storitev; vse po
pogojih razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji po 42. in 42.a členu
ZJN-1-UPB1:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem ustreznem organu.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
5. Ponudnik ima poravnane vse carinske
in davčne obveznosti.
6. Pozitivni poslovni izid v preteklem
letu.
7. Ni blokad poslovnega računa v zadnjih
6 mesecih.
8. Plačilni rok vsaj 45 dni po opravljenih
dobavah in storitvah. Storitve rednega vzdrževanja se obračunavajo v mesečnem pavšalnem znesku na podlagi s strani naročnika
potrjenega poročila o opravljenih delih za
pretekli mesec. Storitve izrednega vzdrževanja se obračunavajo po dejanski porabi
časa po urnih postavkah takrat veljavnega
cenika GZS – ZIT z vsaj 30% popustom. Potnih stroškov naročnik ne priznava.
9. Garancijski rok najmanj 3 leta.
10. Vzpostavitev servisne infrastrukture
za vzdrževanje opreme na lokacijah samopostrežnih terminalov v RS po zahtevah razpisne dokumentacije.
11. Garancijsko vzdrževanje samopostrežnih terminalov po zahtevah razpisne
dokumentacije.
12. Redno vzdrževanje samopostrežnih
terminalov po zahtevah razpisne dokumentacije.
13. Izredno vzdrževanje samopostrežnih
terminalov po zahtevah razpisne dokumentacije.
14. Naročnik si pridržuje pravico za preverjanje skladnosti ponujene opreme s speciﬁkacijami, ki jo opravijo delavci ponudnika
ob prisotnosti delavcev naročnika na delujoči opremi v ponujeni konﬁguraciji. Ponudnik
mora pristopiti k preverjanju opreme v roku
36 ur od poziva. Preverjanje se opravlja na
lokaciji naročnika.

15. Ponudnik mora na lastne stroške zagotoviti morebitne potrebne predelave API
programskih knjižnic za delo z obema čitalcema.
16. Dobava opreme natančno po zahtevah razpisne dokumentacije, naročnik
si pridržuje pravico razlage speciﬁkacij oziroma razpisne dokumentacije: prvi – testni komplet strojne opreme in predaja vse
zahtevane sistemske programske opreme
ter dokumentacije do 6. 7. 2005. Prva nadgradnja na lokaciji naročnika, Miklošičeva
24 v Ljubljani, do 10. 8. 2005. Začetek nadgradenj na ostalih lokacijah 1. 9. 2005. Zaključek nadgradenj 28. 10. 2005.
17. Priprava terminskega plana nadgradenj do 10. 8. 2005.
18. Odložni pogoj za veljavnost pogodbe
so v letnem ﬁnančnem načrtu naročnika rezervirana sredstva za izvajanje pogodbe.
19. Ponudnik mora v času trajanja pogodbe zagotoviti najmanj 2 strokovnjaka
MCP za Windows XP.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za 1. pogoj: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence,
– za 2. pogoj: izpisek iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence,
– za 3. pogoj: izjava ponudnika, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, in potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– za 4. pogoj: izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence,
– za 5. pogoj: potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za 6. pogoj: zadnje pozitivno mnenje
pooblaščene revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k reviziji, in bilanca stanja za
preteklo leto,
– za 7. pogoj: za podatke o boniteti poslovanja obrazec BON-1/P, za podatke o
plačilni sposobnosti obrazec BON-2 ali listino banke/bank, ki izkazujejo podatke o plačilni sposobnosti in izkaz poslovnega izida.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: – za 19. pogoj: certiﬁkata strokovnjakov MCP za Windows XP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 23 z dne 11. 3.
2005, Ob-6697/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
PE IC SST-4-003/05-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 5. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: elektronska oblika razpisne dokumentacije na spletni strani
naročnika je brezplačna.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek na naslov naročnika s priloženim potrdilom o nakazilu plačila na poslovni račun naročnika:
TRR: 01100-6030274014, s pripisom RD PE
IC SST-4-003/05-B.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2005, do 12.
ure, ponudba mora biti do navedenega roka
predložena v tajništvo naročnika, soba št.
345/III. nadstropje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2005
ob 12. uri, sejna soba naročnika, soba št.
342/III. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: sestanek s
ponudniki bo 12. 5. 2005 ob 10. uri v sejni
sobi naročnika, soba št. 342/III. nadstropje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Področna enota Informacijski center
Ob-12141/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brda, kontaktna oseba: Marijan Vetrih,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, Slovenija, tel. 05/335-10-30, faks 05/335-10-39,
elektronska pošta: Obcina.brda@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup opreme za avtomatsko linijo dvojne ekstrakcije – naravno izkapljanje hladne predelave oljk kapacitete 700–1200 kg,
starost opreme med 6–7 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dobrovo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 170 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bianco menico s pooblastilom za resnost
ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe z
veljavnostjo 40 dni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: blagovni
kredit z rokom plačila 3 leta.
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 svoje sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja ter
drugo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje stanje registracije ponudnika, oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in ni vpisan v kazensko evidenco, ki
ni starejša od 60 dni od datuma odpiranja
ponudb,
– drugo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta) iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam ključnih kadrov za izvedbo del po pogodbi (po razpisni dokumentaciji).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. kreditni pogoji za blagovni kredit,
3. rok dobave in montaže,
4. usposabljanje kadrov,
5. garancijski list,
6. pogarancijsko vzdrževanje.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 5. 2005.
Cena: 5.000 SIT. Valuta: 15 dni.
Pogoji in način plačila: ponudniki plačajo
razpisno dokumentacijo na podračun Občine Brda št. 01207-0100014109 pri Banki
Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2005
ob 10. uri; Občina Brda, Trg 25. maja 2,
Dobrovo.
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: 28. 4. 2005.
Občina Brda
Ob-12151/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trzin, kontaktna oseba: Katja Kosec,
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/564-45-43, faks 01/564-17-72, elek-
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tronska pošta: info@obcina-trzin.si, internetni naslov: http://www.obcina-trzin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ING-ARH, Polona Čeh
s.p., kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ING-ARH, Polona Čeh s.p.,
kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska
cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Trzin, kontaktna oseba: Katja Kosec, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/564-45-43, faks 01/564-17-72, elektronska pošta: info@obcina-trzin.si, internetni
naslov: http://www.obcina-trzin.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža tehnološke opreme
za prenovo kuhinje v Osnovni šoli Trzin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Trzin, Mengeška cesta 7b, 1236 Trzin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža tehnološke opreme za prenovo
kuhinje v Osnovni šoli Trzin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 6. 2005, konec 15. 8.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
Izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
– za izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti,
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti za celotno dobo trajanja ponujene garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeni znesek poravnaval v 60 dneh
po uradnem prejemu računa in potrditvi s
strani pooblaščenca naročnika, v skladu z
obsegom izvedenih del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o poslovnem sodelovanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa;
2. ponudnik in njegovi vodstveni delavci
niso v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in ni prenehal
poslovati na osnovi sodne odločbe;
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4. ponudniku v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezana z
njegovim poslovanjem, ali mu ni bila izdana
pravnomočna sodba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
5. ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem v zadnjih treh letih;
6. ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Redni izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz registra obrti oziroma drugega ustreznega registra, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Izpisek na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejši od 90 dni.
2. Kot dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ponudnik
priloži podpisano izjavo, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem; kot dokazilo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ponudnik priloži potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše
od 30 dni.
3. Kot dokaz, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, morajo
ponudniki priložiti potrdilo gospodarskega
oddelka okrožnega sodišča (sodni register),
ki na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni.
4. Kot dokaz o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom, morajo ponudniki priložiti
potrdilo Ministrstva za ﬁnance, pristojnega
davčnega urada. Potrdilo na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 30 dni.
5. Kot dokaz, da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane, morajo ponudniki priložiti potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše
od 30 dni..
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazca BON-1, BON-2, mnenja oziroma izkazi poslovnih bank, pri katerih ima
ponudnik odprte transakcijske račune, o boniteti in plačilni disciplini ter sposobnostih
ponudnika v zadnjih 6 mesecih;
– ponudnik ne sme izkazovati nekrite izgube v zadnjih 2 letih in ne sme imeti blokiranega računa v zadnjih 6 mesecih od
dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik je opremil vsaj tri kuhinje v
zadnjih dveh letih od oddaje ponudbe na
področju šol, vrtcev ali gostinstva v vrednosti 20 mio SIT (brez DDV) vsaka – potrdila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja;
– spisek zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in za nadzor kakovosti.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 6. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik prejme
razpisno dokumentacijo po predhodni najavi
in na podlagi potrdila o plačilu na TRR št.:
07000-0000312624, ING-ARH, Polona Čeh
s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 6. 6. 2005, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2005
ob 13. uri, Občina Trzin, Mengeška cesta
22, 1236 Trzin.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Občina Trzin
Ob-12152/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kontaktna oseba: Rihter Alojz,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-11-00, faks 01/436-12-28,
elektronska pošta: Alojz.Rihter@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-1-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije, Dunajska
cesta 58, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: strežniška oprema:
a) strežnik,
b) SAN FC RAID diskovno polje,
c) SAN FC RAID stikalo,
d) dodatni FC krmilnik za strežnik,
e) VMware ESX programska oprema.
3) Obseg ali količina:
ad a) 2 kom,

ad b) 1 kom,
ad c) 1 kom,
ad d) 2 kom,
ad e) 2 kom.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: namizna oprema:
a) namizni računalnik z LCD zaslonom
17 col,
b) namizni računalnik z LCD zaslonom
19 col.
3) Obseg ali količina:
ad a) 10 kom,
ad b) 6 kom.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: prenosna oprema:
a) prenosni računalnik.
3) Obseg ali količina: ad a) 8 kom.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: periferna oprema:
a) namizni barvni inkjet tiskalnik A4,
b) namizni barvni laserski tiskalnik A4,
c) risalnik barvni inkjet 24 col,
d) sistemski barvni laserski tiskalnik A3.
3) Obseg ali količina:
ad a) 12 kom,
ad b) 2 kom,
ad c) 1 kom,
ad d) 1 kom.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: programska oprema:
a1) MS Windows 2003 Server Standard
Eng OLP NL,
a2) MS Windows 2003 Server Standard
Eng CD medij,
a3) MS Windows 2003 Server Standard
User CAL,
b1) MS Ofﬁce 2003 Pro Win32 Slo OLP
NL,
b2) MS Ofﬁce 2003 Pro Win32 Slo CD
medij.
3) Obseg ali količina:
ad a1) 2 kom,
ad a2) 1 kom,
ad a3) 100 kom,
ad b1) 24 kom,
ad b2) 1 kom.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1 – strežniška oprema: a) strežnik
– 2 kom; b) SAN FC RAID diskovno polje
– 1 kom; c) SAN FC RAID stikalo – 1 kom;
d) dodatni FC krmilnik za strežnik – 2 kom;
e) VMware ESX programska oprema – 2
kom.
Sklop 2 – namizna oprema: a) namizni
računalnik z LCD zaslonom 17 col – 10 kom;
b) namizni računalnik z LCD zaslonom 19
col – 6 kom.
Sklop 3 – prenosna oprema: a) prenosni
računalnik – 8 kom.
Sklop 4 – periferna oprema: a) namizni
barvni inkjet tiskalnik A4 – 12 kom; b) namizni barvni laserski tiskalnik A4 – 2 kom;
c) risalnik barvni inkjet 24 col – 1 kom; d)
sistemski barvni laserski tiskalnik A3 – 1
kom.
Sklop 5 – programska oprema: a) MS
Windows 2003 Server Standard Eng OLP
NL – 2 kom; b) MS Windows 2003 Server
Standard Eng CD medij – 1 kom; c) MS Windows 2003 Server Standard User CAL – 100
kom; d) MS Ofﬁce 2003 Pro Win32 Slo OLP
NL – 24 kom; e) MS Ofﬁce 2003 Pro Win32
Slo CD medij – 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 35 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
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dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je najmanj 30 dni od dneva izstavitve
računa, po dobavi in primopredaji predmeta
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; da ima poravnane davke,
prispevke in druge obveznosti v skladu s
predpisi oziroma skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne evidence o registraciji
ponudnika; potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
potrdilo sodišča, da ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije; potrdilo
davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obveznosti
v skladu s predpisi oziroma skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 5. 2005, cena:
1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun
št.: 01100-6030960677, odprt pri Upravi RS
za javna plačila. Sklic na številko 77-05-05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 5. 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: 95 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: strokovna komisija, pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2005
ob 12. uri, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta
58, 1000 Ljubljana, sejna soba (09).
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: pisna vprašanja, najkasneje do 25. 5. 2005 do 12. ure.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-12153/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana, kontaktna oseba: Vladimir Peruničič, direktor,
Stegne 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-24-02, faks 01/513-25-50, elektronska pošta: viba.ﬁlm@siol.net, internetni naslov: www.vibaﬁlm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba nadgradenj in vgradenj v sistemu za A/V postprodukcijo: načrtovanje
sestave in izdelave, dobava, montaža ter
obratovalne nastavitve nadgradnje in izboljšave sistema za avdio in video postprodukcijo, skupaj z dobavo računalniške in programske opreme, montažo,
medsebojnimi povezavami, organizacijo
meritev in obratovalnimi nastavitvami, ki
omogočajo uporabo, kot tudi z zagonom
sistema, uvajanjem osebja in servisnimi
obveznostmi na licu mesta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Filmski studio Viba ﬁlm
Ljubljana, Stegne, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadgradnja obstoječega celovitega sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 4. 2005, konec 8. 8.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna
garancija
za
resnost
ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni od končnega zapisniškega
prevzema sistema.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu (sodna evidenca);
2. potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno
(sodna evidenca);
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3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (kazenska evidenca).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON – 1/P za
gospodarske družbe ali podatki iz bilance
uspeha in bilance stanja za zadnje poslovno
leto, ki jih potrdi pristojni DURS, ter potrdilo
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da leta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: integratorji avdio in video postprodukcijske opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena ponudbe,
2. tehnične značilnosti in zmogljivosti,
3. dokazila o usposobljenosti,
4. dokazila o referencah,
5. poprodajne aktivnosti.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se dvigne s predložitvijo potrdila o
plačilu na podračun naročnika pri Upravi RS
za javna plačila št.: 01100-6030354621.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 8. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2005
ob 12.15, Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana,
Stegne 5, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2005.
Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana
Št. 404-08-167/2005-2
Ob-12289/05
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, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat, Dušan Cirar, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26,
1000 Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
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 165/2005 – OMP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. sklop: mesni narezki in paštete,
II. sklop: ribje konzerve in paštete.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vojašnice v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: mesni narezki in paštete,
II. sklop: ribje konzerve in paštete.
Skupna okvirna vrednost javnega naročila je 74,332.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 7. 12. 2005 in/ali konec
7. 12. 2008.
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:
– garancija za resnost ponudbe (kandidat jo priloži le v primeru, če je skupna
vrednost ponudbe višja od 30 mio SIT brez
DDV);
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (kandidat jo priloži le v primeru, če je skupna vrednost ponudbe višja
od 30 mio SIT brez DDV). Ponudnik mora
predložiti izjavo banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV,
če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
uradnega prejema računa, 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;
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– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– 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:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
– 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;
– ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– 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 prijave.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo
Dokazilo:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih in priložene vsaj tri izjave o referencah.
Iz podpisane izjave mora biti razvidno, da
ima ponudnik vsaj 3 ustrezna vozila, glede
na zahteve prevoza izdelkov, razvidnih iz
priloženih kakovostnih zahtev, oziroma mora
v primeru, da nima toliko ustreznih vozil priložiti lastno izjavo, da bo v primeru podpisa
pogodbe ustrezna vozila zagotovil,
– da zagotavlja izpolnitev vseh posebnih
pogojev naročnika.
Dokazilo:
– podpisane in žigosane zahtevane izjave,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavo na javni razpis,
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-167/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 6. 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 165/2005 – 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 ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 1. 8. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-91/2005-2
Ob-12290/05
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, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat, Dušan Cirar, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
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01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26,
1000 Ljubljana, Slovenija, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
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 84/2005 – ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
jedilno olje in maščobe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: vojašnice v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: jedilno
olje in maščobe – ca. 49,400.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
1. 9. 2006 z možnostjo podaljšanja do 1. 9.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe (ponudnik jo priloži le v primeru, če je skupna
vrednost ponudbe višja od 30 mio SIT brez
DDV);
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ponudnik jo priloži le v primeru, če je skupna vrednost ponudbe višja
od 30 mio SIT brez DDV). Ponudnik mora
predložiti izjavo banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 1% pogodbene vrednosti brez DDV,
če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
uradnega prejema računa, 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 dejavnost,
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:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben

Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
– 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;
– ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– 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.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokiranega transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
Dokazilo:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih zmogljivostih in priložene vsaj tri izjave o referencah.
Iz podpisane izjave mora biti razvidno, da
ima ponudnik vsaj 3 ustrezna vozila, glede
na zahteve prevoza izdelkov, razvidnih iz
priloženih kakovostnih zahtev, oziroma mora
v primeru, da nima toliko ustreznih vozil priložiti lastno izjavo, da bo v primeru podpisa
pogodbe ustrezna vozila zagotovil.
– da zagotavlja izpolnitev vseh posebnih
pogojev naročnika;
Dokazilo:
– podpisane in žigosane zahtevane izjave,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-91/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 6. 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 84/2005 – 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.
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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 z številko fax-a,
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: 6. 6. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2005 ob
9. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za
logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva pl.
24, 1000 Ljubljana; soba 351/I.
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-12292/05
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:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava paketne embalaže.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o., PE
Maribor, PLC – paketni ekspedit, Zagrebška
cesta 106, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidene količine paketne embalaže:
– 250 x 160 x 80 mm: 10.000 kosov,
– 300 x 230 x 140 mm: 30.000 kosov,
– 375 x 330 x 270 mm: 30.000 kosov,
– 500 x 440 x 350 mm: 30.000 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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 suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– izjava ponudnika o dobavi blaga v roku
na zahtevano lokacijo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 30. 7.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
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 prihodkov manjših od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da ponujeno
blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.
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 30. 5. 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: 30. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2005
ob 13. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 49/2005
Ob-12308/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Mislinja, kontaktna oseba: organizatorica šolske prehrane Polonca Krašovec, Šentilj pod
Turjakom 1, 2382 Mislinja, Slovenija, tel.
02/885-66-10, faks 02/885-66-20, elektronska
pošta: polonca.krasovec@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1
I.4) Naslov na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup kruha, pekovskega peciva, keksov
in slaščičarskih izdelkov za prehrano.
II.1.7. Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Mislinja,
Šentilj pod Turjakom 1, 2382 Mislinja, Podružnična šola Dolič, Srednji Dolič 4, 2382
Mislinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
kruha, pekovskega peciva, keksov in slaščičarskih izdelkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
1. 3. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1.1.) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnile dokumentacije: pridobiti ju je mogoče v tajništvu šole vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na podračun pri BS št.
01276-6030670365 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 6. 2005, na naslov
naročnika Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod
Turjakom 1, 2382 Mislinja, 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: za celotni čas trajanja pogodbe.

IV.3.7.1) Pogoji odpiranja ponudb: vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2005 ob
16.30, Osnovna šola Mislinja, Šentilj pod
Turjakom 1, 2382 Mislinja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
Osnovna šola Mislinja
Št. 404-08-153/2005-2
Ob-12501/05
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 dvig dokumentacije), Dušan Cirar (samo za dvig dokumentacije), 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: javna-narocila@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 (samo za dvig dokumentacije), Dušan
Cirar (samo za dvig dokumentacije), 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: javna-narocila@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 142/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup oblačil za pripadnike CZ po sklopih:
1. sklop: kombinezon CZ,
2. sklop: uniforma CZ,
3. sklop: vetrovka CZ.
Podrobnejša speciﬁkacija v prilogi B
– podatki o sklopih in v razpisni dokumentaciji!
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: 16 kpl kombinezonov
CZ (kombinezonov in kap), 37 kpl uniform
CZ (bluz, hlač in kap) in 37 vetrovk CZ v
Centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica
b. št., Ljubljana-Šentvid, vsak delovnik od 8.
do 14. ure.
Ostala količina artiklov v Centralno skladišče URSZR, Obvozna pot bš, Roje Ljubljana-Šentvid, v ponedeljek, torek in četrtek
od 9. do 13. ure.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1 Kombinezon CZ
2) Kratek opis: kombinezon in kapa CZ.
Ponudnik mora priložiti vzorec artikla
(kombinezon in kapo), ki mora ustrezati
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vsem zahtevam, navedenim v tehničnem
opisu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, sicer se ponudba za ta sklop izloči
kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko
analizo dejansko vgrajenih materialov v
vzorcu, skladno s tehničnim opisom, sicer
se ponudba izloči kot nepravilna. Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo napisati,
na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: 406 kosov kombinezonov in 406 kosov kap.
Sklop št. 2 Uniforma CZ
2) Kratek opis: uniforma CZ (bluza, hlače
in kapa).
Ponudnik mora priložiti vzorec artikla
(bluzo, hlače in kapo), ki mora ustrezati
vsem zahtevam, navedenim v tehničnem
opisu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, sicer se ponudba za ta sklop izloči
kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko
analizo dejansko vgrajenih materialov v
vzorcu, skladno s tehničnim opisom, sicer
se ponudba izloči kot nepravilna. Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo napisati,
na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: 167 kosov bluz,
167 kosov hlač in 167 kosov kap.
Sklop št. 3 Vetrovka CZ
2) Kratek opis: vetrovka CZ s podlogo.
Ponudnik mora priložiti vzorec artikla, ki
mora ustrezati vsem zahtevam, navedenim
v tehničnem opisu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, sicer se ponudba za ta
sklop izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko
analizo dejansko vgrajenih materialov v
vzorcu, skladno s tehničnim opisom, sicer
se ponudba izloči kot nepravilna. Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo napisati,
na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: 37 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: speciﬁkacija v prilogi B – podatki o sklopih!
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– 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 uradnem 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:
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:
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;
c) izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in da ima
priloženo, podpisano in žigosano garancijo
za resnost ponudbe – priložijo ponudniki,
katerih skupna vrednost ponudbe presega
30 mio SIT brez DDV!
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
2. da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
3. da zagotavlja izpolnitev vseh drugih
zahtev naročnika;
4. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
5. da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe;
6. da ima priložene zahtevane vzorce.
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: naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil
najnižjo ceno po ponudbi za posamezni
sklop, ob izpolnjevanju pogojev iz točke III.2
in ob pogoju, da predloženi vzorci artiklov
v celoti ustrezajo tehničnemu opisu/vzorcu
naročnika.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-153/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do vključno 6. 6. 2005 vsak delovni dan med
11. in 12. uro.
Ogled vzorcev je možen pri Andreju
Baumanu, po predhodni telefonski najavi
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na tel. 01/471-22-85 od 8. do 9. ure, v času
od objave javnega razpisa do najkasneje
5 dni pred rokom za oddajo ponudb na ta
javni razpis.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 82/2005 – 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 6. 6. 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 eventualne sklenitve pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2005
ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo, Urad
za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.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: 4. 5. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 347-184/2004-2520
Ob-12138/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktni osebi: Erika
Kosi in Jernej Tisel, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38;
041/665-037 ali 03/747-13-32; 031/343-953,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta: erika.kosi@obc-sentjur.si, jernej.tisel@obcsentjur.si, internetni naslov: http://www.obcsentjur.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.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: rekonstrukcija lokalne ceste.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 347-184/2004-2520.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste LC 396040
odsek Dolga Gora – meja Šmarje – Sladka Gora.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokalna cesta Dolga Gora,
Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija lokalne ceste.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
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: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
347-184/2004-2520.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2005.
Cena 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Lokalna cesta
– odsek Dolga Gora«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2005
ob 13. uri; sejna soba II. nadstropje Občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
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: Erika Kosi in
Jernej Tisel, vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Občina Šentjur
Št. 376-4/2005-2520
Ob-12139/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjur, kontaktni osebi: Erika
Kosi in Jernej Tisel, Mestni trg 10, 3230
Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-38;
041/665-037 ali 03/747-13-32; 031/343-953,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta: erika.kosi@obc-sentjur.si, jernej.tisel@obcsentjur.si, internetni naslov: http://www.obcsentjur.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:
gradnja vodovoda Rifnik.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 376-4/2005-2520.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja vodovoda Rifnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: gradnja vodovoda Rifnik, Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
vodovoda.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije za:
– resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancije določena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji.
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: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 376-4/2005-2520.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2005.
Cena 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »Gradnja vodovoda Rifnik«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2005
ob 12. uri; sejna soba II. nadstropje Občine
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
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: Erika Kosi in
Jernej Tisel, vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Občina Šentjur
Št. 83/05
Ob-12142/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Miklavž na Dravskem polju, kontaktni osebi: Ana Juvan, tehnična vprašanja
in Suzana Kostanjevec, vsa druga vprašanja, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, Slovenija, tel. 02/629-68-20,
faks 02/629-68-28, elektronska pošta: obcina.miklavz@miklavz.si, internetni naslov:
www.miklavz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja sekundarne ulične kanalizacije
V. faza 3. etapa v Miklavžu na Dravskem
polju (fekalni kanal 756 m s črpališčem
in tlačnim kanalom dolžine 803 m in meteorni kanal 856 m z lovilcem olj in izpustom v potok), gradbena dela rekonstrukcije drugih komunalnih vodov (vodovod,
javna razsvetljava) in ureditev cestišč.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Miklavž na Dravskem
polju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudnik mora ponuditi izvedbo v celoti.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: sklenitev pogodbe po pridobitvi ﬁnančnih sredstev in soglasja Ministrstva za
ﬁnance.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece ali 120 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do 31. 7.
2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pravni akt o skupnem nastopu, iz katerega
so razvidna njihova medsebojna razmerja in
kdo je podpisnik pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila potrebno dovoljenje na podlagi posebnega zakona;
– 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 ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden drug podoben postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
– ponudnik ni dal zavajajočih podatkov v
zvezi z izpolnjevanjem javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik ima poravnane davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih od
dneva objave javnega razpisa ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti ali ni imel
blokiranih računov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

– ponudnik je v zadnjih petih letih opravil
gradnjo najmanj dveh objektov kanalizacije,
katerih pogodbena vrednost je najmanj 40
mio SIT;
– ponudnik razpolaga z zadostno lastno
ali najeto tehnično opremo za izvedbo javnega naročila (rovokopač, kamion, nivelir
laser, valjar, bager, ročni komprimator, vrtalni stroj za izdelavo priključkov na betonske
cevi, ﬁnišer);
– odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje po 77. členu Zakona o graditvi objektov
– ZGO-1;
– ponudnik je imel v zadnjih treh letih
zaposleno najmanj 15 delavcev in vodstvenega osebja;
– ponudnik navede podizvajalce, ki bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila, katera dela bodo oddana podizvajalcem ter da
za njihovo delo v celoti odgovarja;
– ponudnik ima zavarovano odgovornost
po 33. členu ZGO-1, za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam, v zvezi
z opravljanjem dejavnosti najmanj v višini
10 mio SIT;
– ponudnik izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih pri
delu in izplačuje plače v skladu s kolektivno
pogodbo dejavnosti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. končna vrednost ponudbe – cena
– 80%,
2. garancija na izvedena asfalterska dela
– 20%.
Način uporabe meril je razviden iz razpisne dokumentacije.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35205-00007/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 6. 2005.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun občine št. 01369-0100009566, elektronsko plačilo ali plačilo s plačilnim nalogom.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 6. 2005 ali 37 dni
od odposlanja obvestila 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: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ali zakoniti zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2005
ob 12. uri; Miklavž na Dravskem polju, Nad
izviri 6.
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: Ana Juvan,
univ. dipl. gradb. za tehnična vprašanja,
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tel. 02/629-68-26 in Suzana Kostanjevec,
univ. dipl. prav., za vsa druga vprašanja, tel.
02/629-68-29.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 5. 2005.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-12143/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Zdravko Pilipovič, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
Slovenija,
tel.
07/498-12-29,
faks
07/492-22-21, elektronska pošta: Zdravko.pilipovic@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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predelava kotlarne v OŠ Jurija Dalmatina
v Krškem – prehod na zemeljski plin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Jurija Dalmatina,
Krško.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 503,3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
oddajajo v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, konec september 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%
skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
60 dneh po prejemu situacij v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
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.
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 ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen…;

Stran

3326 /

Št.

45 / 6. 5. 2005

– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov;
– 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;
– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazec BON1/P
oziroma BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja gradenj podobnih razpisanim v zadnjih petih
letih, v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila vključno z zahtevanimi obrazci;
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– poročilo pooblaščenega revizorja v primeru, da ponudbena cena presega 50 mio
SIT;
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika;
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila ter izjavo
po protikorupcijskem zakonu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– najnižja cena,
– reference.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-03-27/05
0706.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 6. 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: 1. 6. 2005 do 10.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 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 družbene dejavnosti, Zdravko
Pilipovič, tel. 07/498-12-29.
Občina Krško
Ob-12146/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
kontaktna
oseba:
Primož
Posinek,
03/425-33-21, Andrej Marinček, 03/425-33-20,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-33-00, faks 03/425-33-60, elektronska
pošta: Primoz.Posinek@Energetika-CE.si,
Andrej.Marincek@Energetika-CE.si, internetni naslov: www.Energetika-CE.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Energetika Celje, j.p.,
d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Fideršek
– poslovna sekretarka, Smrekarjeva 1,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-33-11,
faks 03/425-33-60.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo, kontaktna oseba: Romana Zabret,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32.
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: E-JN-PLIN 01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja nizkotlačnega plinovoda Škofja
vas.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mestna občina Celje,
KS Škofja vas.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja nizkotlačnega plinovoda v dolžini približno 1.300 metrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe predložitev nepreklicne
bančne garancije, plačljive na prvi poziv, v
višini 3,000.000 SIT, z veljavnostjo do 30. 6.
2005. Kot zagotovilo za izpolnitev prevzetih
obveznosti in odpravo napak v garancijski
dobi, predložitev izjav banke, da bo ponudnik pridobil bančni garanciji v višinah, ki ju
bo naročnik zahteval in jih ob podpisu pogodbe o izvedbi del predložil.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni po izstavitvi situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem organu,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti (v primeru, da dovoljenje

ni potrebno, mora ponudnik v posebni izjavi
to navesti),
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 za dejanja 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 za ustreznimi tehničnimi
zmogljivostmi,
2. da bo izkazal reference s področja
predmeta javnega naročila. Naročnik bo
upošteval reference izvedene v letih 2000,
2001, 2002, 2003, 2004.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 5. 2005.
Cena: 5.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Energetike Celje, j.p., d.o.o.,
št. 06000-0141785102, pri Banki Celje, d.d.,
z navedbo predmeta plačila: razpisna dokumentacija za izgradnjo plinovoda.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 5. 2005 do 12. ure
(ta rok in ura prispetja ponudbe na MO Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, je zahtevan tudi v primeru posredovanja
ponudbe priporočeno po pošti).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavnik naročnika, predstavniki ponudnikov s
preloženim pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 13. uri; v prostorih Mestne občine Celje,
Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
Trg celjskih knezov 8, Celje, II. nadstropje,
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
1. naročnik si pridržuje pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku;
2. naročnik si pridržuje pravico, da lahko
najkasneje 6 dni pred potekom roka za predložitev ponudb spremeni razpisno dokumen-
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tacijo. To spremembo bo naročnik izdal v
obliki »Dopolnila k razpisni dokumentaciji«,
ki jo bo poslal vsem, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo;
3. naročnik si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih poslovnih zadev izkazal
kot neprimeren v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kakovosti izvajanja, plačevanja
poslovnih in drugih obveznosti;
4. naročnik bo opredelil dodatne tehnične pogoje v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Ob-12287/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zveza mariborskih športnih društev Branik,
kontaktna oseba Marjana Mežnar, Mladinska ul. 29, 2000 Maribor, tel. 02/250-82-70,
faks 02/250-82-73, elektronska pošta: marjana.meznar@zveza-msdbranik.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.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁnalizacija gradnje večnamenske športne
dvorane v Ljudskem vrtu Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mali stadion v Ljudskem
vrtu Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
1. sklop – gradbena, obrtniška in instalacijska dela z ureditvijo okolja,
2. sklop – polaganje obešenega stropa s
toplotno izolacijo strehe,
3. sklop – polaganje športnega parketa,
4. sklop – notranja oprema.
Ponudbe se lahko predložijo za vse sklope ali posamezne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 20 mio SIT, izjava o garanciji za dobro
izvedbo del in izjava za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačevanje ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačila se bodo vršila po izstavljenih in potrjenih situacijah v roku 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo oddano
javno naročilo: gradbena 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 ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: od
9. 5. 2005 do 12. 5. 2005.

Cena 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na TRR
naročnika 04515-0000253-969 Nova kreditna banka Maribor, s pripisom za RD: ﬁnalizacija gradnje MS.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2005
ob 13. uri v sejni sobi na naslovu naročnika.
IV.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
Zveza mariborskih športnih društev
Branik
Št. 36-274/02
Ob-12288/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, kontaktni osebi: Olga Funa in Mateja
Duhovnik, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-14-32, faks 01/306-15-78,
elektronska pošta: Olga.Funa@ljubljana.si,
Mateja.Duhovnik@ljubljana.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: JR-1/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
za izgradnjo stanovanjskih objektov ob
Cesti v Gorice v Ljubljani s prometno,
komunalno in zunanjo ureditvijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Cesta v Gorice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja štirih stanovanjskih objektov s 114 stanovanji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila;
začetek: september 2005 in konec: september 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 100,000.000 SIT, veljavna 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja za opravljanje
dejavnosti razpisanih del.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P (zahteva se bonitetna ocena
najmanj 3C ali boljša);
2. potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 6 mesecev pred predložitvijo ponudbe;
3. potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, v
skladu z veljavnimi predpisi RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference o zgrajenih stanovanjskih in
stanovanjsko-poslovnih objektih v obdobju
zadnjih treh let, potrjene s strani investitorjev (ponudnik mora priložiti najmanj eno
referenco s področja izvajanja gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del, z izvedbeno
vrednostjo najmanj 400,000.000 SIT).
Odgovorne osebe, ki bodo sodelovale pri
izvedbi predmetnega javnega naročila, morajo izpolnjevati pogoje v skladu z ZGO-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena (največ 95 točk),
2. splošni garancijski rok (največ 5
točk).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-1/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 6. 2005.
Cena: 35.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na TRR naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, št.: 01261-652 0972441, pri
Banki Slovenije z obveznim pripisom: »Za
razpisno dokumentacijo – Cesta v Gorice
v Ljubljani«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije mora
prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da
je bilo plačilo izvedeno. Naročnik ni davčni
zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 6. 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 7. 9. 2005 ali 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: kdorkoli, pripombe na zapisnik lahko podajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 6. 2005
ob 13. uri; Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana,
sejna soba, 3. nadstropje.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: rok za dodatne informacije je do vključno 4. 6. 2005.
Vprašanja se posredujejo pisno po faksu
01/306-15-78 ali po elektronski pošti na naslov: Olga.Funa@ljubljana.si oziroma Mateja.Duhovnik@ljubljana.si, pod šifro »Cesta
v Gorice v Ljubljani«. Odgovore na vprašanja bo naročnik posredoval pisno vsem
ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Ob-12291/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Nova Gorica, Stanovanjski sklad Mong, kontaktna oseba: Evgen
Mugerli, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-50-190,
faks 05/302-11-16, elektronska pošta:
Evgen.Mugerli@Nova – gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: EDIl inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/333-03-50, 041/634-494,
faks 05/302-54-00, elektronska pošta:
em_ edil.inzeniring@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: EDIl inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/333-03-50, 041/634-494,
faks 05/302-54-00, elektronska pošta:
em_ edil.inzeniring@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, kontaktna oseba: Evgen Mugerli, univ. dipl. inž.
grad., Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/335-01-90, faks
05/302-11-16.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 26/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
poslovnostanovanjski objekt v Dornberku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dornberk.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije ter gradnja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 29. 4. 2005 in/ali konec
26. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena 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: povprečni letni promet
ponudnika v zadnjih treh letih mora znašati
najmanj 600,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN-1-UPB1 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1 oziroma
bilanca stanja za leto 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. arhitekturna rešitev.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 26/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št:
04750-0000515412 pri NKBM d.d. področje
Nova Gorica.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti osebno na sedežu podjetja EDIL inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000
Nova Gorica, ob predhodni najavi vsak dan
med 9. in 10. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 6. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 6. 2005
ter 27. 6. 2005 ob 12. uri, Mestna občina
Nova Gorica, steklena dvorana.
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. 4. 2005.
Mestna občina Nova Gorica
Stanovanjski sklad Mong
Ob-12293/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brda, kontaktna oseba: Tonka Simčič,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, Slovenija, tel. 05/335-10-30, faks 05/335-10-39,
elektronska pošta: Obcina.brda@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja čistilne naprave v Kozani, z mehansko – biološko stopnjo čiščenja, s
kapaciteto 350 PE.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kozana, 100 m zahodno
od naselja.
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 del 15. 6. 2005, dokončanje del 5. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bianco menico v višini 300.000 SIT z veljavnostjo najmanj 30 dni za resnost ponudbe
ter izjave zavarovanja za dobro izvedbo del
in izjavo o zavarovanju za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij 60 dni po izstavitvi in potrditvi s strani nadzornega organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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 razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. cena,
2. reference,
3. nudenje strokovne pomoči do zagona,
4. garancijski rok,
5. pogarancijsko vzdrževanje.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
8. do 12. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na TRR št. 01207-0100014109 pri Banki
Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 6. 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.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2005
ob 10. uri.
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. 4. 2005.
Občina Brda
Ob-12294/05
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: mag.
Darja Ferlinc, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-41, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@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.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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: GOID Velike Lašče,
41-2005/JNG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
na pošti Velike Lašče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. gradbena dela,
2. obrtniška dela,
3. elektro instalacije,
4. strojne instalacije,
5. zunanja ureditev,
6. greznica,
7. PID in PVO.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok izvedbe naročila: v roku 7 mesecev od podpisa pogodbe oziroma 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% ponudbene oziroma pogodbene vrednosti in
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% ponudbene
oziroma pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je najmanj 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 najmanj 60 dni po
opravljenem kvalitetnem prevzemu in 10%
pogodbene vrednosti v roku najmanj 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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,

– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– izjava, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
– izjava, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– izjava, da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja, zaradi
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrdilo pooblaščenega revizorja (v primeru, da je ponudbena vrednost višja od 50
mio SIT), da je ponudnik poravnal svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, kooperantov
in podizvajalcev do dneva izdaje potrdila,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 22. 8.
2005,
– izjava, da ponudnik ne daje zavajajočih
podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa več kot
5 dni.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 6. 2005 do 12.
ure.
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 pošljete po faksu
02/449-23-79.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 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 22. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2005
ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, Maribor, 3. nadstropje – nabavna
služba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-12295/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
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Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste Novaki–Cerkno, RT
912/3105.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 3105 cesta RT 912
Novaki–Cerkno.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
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: 160 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
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da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe
del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…)
na področju povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
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 1. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2005 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2005
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
35,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Direkcija RS za ceste
Ob-12396/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava,
kontaktna oseba: tajnik Jože Papež.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel.
05/364-34-10, faks 05/364-34-12, e-pošta:
obcina.vipava@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava, tel. 05/364-34-10, faks 05/364-34-12,
e-pošta: obcina.vipava@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, tel.
05/364-34-10, faks 05/364-34-12, e-pošta:
obcina.vipava@siol.net.
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: 01503-12/2005-1.
II.1.6) Opis, predmet javnega naročila:
»Grad Lanthieri Vipava«, prenova in obnova – projekti, PGD.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vipava, Glavni trg.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: projekt PGD: 15. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj
90 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 občinskega
proračuna in javnih sredstev Republike Slovenije. 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
storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradenj, 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: fotokopijo
izkaza računovodskega dobička oziroma izgube za preteklo leto.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ko ji je dokumentu določil naročnik: 01503-12/2005
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do konca
trajanja razpisnega roka.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 12. ure. Stroške razpisne dokumentacije poravnajo z virmanom
na TRR št.: 01336-01000 14675 pri Banki
Slovenija, s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 5. 2005
ob 13. uri v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15.
VI.1) Ali je 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 poslano: 29. 4. 2005.
Občina Vipava

Storitve
Ob-11986/05
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: sencur.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.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža opreme in
učil: učilnic, specialnih učilnic, knjižnice,
kuhinje in vseh spremljajočih prostorov
v osnovni šoli.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnova šola Šenčur,
Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: oprema kuhinje za 300 kosil in
600 malic,
II. sklop: oprema učilnic, garderob, kabinetov, ravnateljstva, zbornice, knjižnice in
vseh ostalih prostorov šole,
III. sklop: oprema šole z učili.
V šoli bo 24 velikih in 3 male učilnice, 11
kabinetov in ostali spremljajoči prostori.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok za dobavo in montažo 100%
opreme kuhinje in ca. 50% opreme in učil
je do 31. 8. 2005, za preostalo opremo pa
31. 8. 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 8. 2005, konec 31. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene cene, ki mora veljati najmanj še 60 dni od datuma odpiranja
ponudb;
– izjava banke, da bo ponudniku dala
garancijo:
1. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, s trajanjem garancije 60 dni
po poteku roka za dokončanje del in jo bo
predložil v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe.
2. Bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% izvedenih del in
jo bo predložil ob prevzemu del. Veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka.
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: v skladu z zakonom.
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 samo tistim ponudnikom, ki bodo
predložili vsa zahtevana pozitivna dokazila
o izpolnjevanju pogojev, kot so našteta v
nadaljevanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je veljavno registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;

– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma 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:
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS vse tiste dajatve, ki bi
jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ponudnik ni imel v zadnjih šestih
mesecih blokiranega transakcijskega računa;
– BON1, BON2 ali BON3 ali ustrezno
drugo dokazilo;
– dokazilo o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem letu
prihodke najmanj v višini trikratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila;
– 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:
– dokazilo ponudnika o zavarovanju
pred odgovornostjo za škodo v skladu s
33. členom ZGO—UPB1 (kopija zavarovalne police);
– izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o tem, da podatki niso zavajajoči;
– potrjen in izpolnjen vzorec pogodbe,
ponudnik mora paraﬁrati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati in žigosati;
– priložen seznam predvidenih podizvajalcev;
– izjava, da bo vgradil materiale, ki jih je
predvidel projektant, oziroma da je ponudil
druge ustrezno kvalitetne materiale, ki pa jih
bo vgradil samo po predhodnem soglasju
z investitorjem in projektantom. Ponudbena cena mora biti za od projektanta izbran
material, predlagana varianta pa mora biti v
ponudbenem predračunu posebej označena
in cena predlagana kot varianta, v seštevku
del in končni ponudbeni vrednosti pa ne
sme biti upoštevana. Pri izbiri izvajalca se
bo upoštevala cena za osnovni popis.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 6. 2005, cena:
40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TR
01317-0100006973, s pripisom »Razpisna
dokumentacija oprema OŠ Šenčur« in številko javnega naročila.
Dokazilo o plačilu in vaš točen naslov in
davčno številko nam obvezno posredujte na
faks 04/25-19-111. Pripišite številko in naziv
javnega naročila.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 6. 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 30. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2005
ob 11. uri, sejna soba Občine Šenčur, Kranjska cesta 11.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od
nameravanih del ali jih izvesti v zmanjšanem
obsegu. Ponudniki v tem primeru ne morejo
uveljavljati stroškov ali odškodnine.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Občina Šenčur
Ob-12296/05
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: www.gu.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje
in prostor, Geodetska uprava Republike
Slovenije, kontaktne osebe: naloga 1:
Marina Korošec, naloga 2: Marina Korošec, naloga 3: Ema Pogorelčnik, naloga
4: Bojan Pirc, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. naloga 1:
01/487-48-85, naloga 2: 01/487-48-85, naloga 3: 01/487-48-84, naloga 4: 01/478-48-05,
faks 01/478-48-34, elektronska pošta:
naloga 1: marina.korosec@gov.si, naloga 2: marina.korosec@gov.si, naloga 3: ema.pogorelcnik@gov.si, naloga
4: bojan.pirc@gov.si, internetni naslov:
www.gu.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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: www.gu.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: 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: www.gu.gov.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: IB - 27.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. naloga: podpora programski rešitvi
zemljiškega katastra (PP INKAT),
2. naloga: podpora programski rešitvi
zemljiškega katastra (PP GEKAT-GEOS),
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3. naloga: podpora programskim rešitvam zemljiškega katastra (lokalni nivo:
PP DEVO, PP EDIT_DKN; PP EDIT; centralni nivo) in katastra stavb.
4. naloga: podpora aplikacij in baz
podatkov registra prostorskih enot ter
tehnična pomoč uporabnikom registra
prostorskih enot.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naloge se izvajajo delno
v prostorih naročnika in njegovih območnih
geodetskih upravah ter geodetskih pisarnah, delno pa v prostorih izvajalca, v skladu
z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.14.
2) Kratek opis:
1. naloga: podpora programski rešitvi
zemljiškega katastra (PP INKAT).
3) Obseg ali količina: podpora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP INKAT).
Sklop št. 2
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.14.
2) Kratek opis:
2. naloga: podpora programski rešitvi
zemljiškega katastra (PP GEKAT-GEOS).
3) Obseg ali količina: podpora programski rešitvi zemljiškega katastra (PP GEKATGEOS).
Sklop št. 3
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.14.
2) Kratek opis:
3. naloga: podpora programskim rešitvam zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN; PP EDIT; centralni
nivo) in katastra stavb.
3) Obseg ali količina: podpora programskim rešitvam zemljiškega katastra (lokalni
nivo: PP DEVO, PP EDIT_DKN; PP EDIT;
centralni nivo) in katastra stavb.
Sklop št. 4
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.14.
2) Kratek opis:
4. naloga: podpora aplikacij in baz podatkov registra prostorskih enot ter tehnična pomoč uporabnikom registra prostorskih
enot.
3) Obseg ali količina: podpora aplikacij
in baz podatkov registra prostorskih enot
ter tehnična pomoč uporabnikom registra
prostorskih enot.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. naloga: podpora programski rešitvi
zemljiškega katastra (PP INKAT),
2. naloga: podpora programski rešitvi
zemljiškega katastra (PP GEKAT-GEOS),
3. naloga: podpora programskim rešitvam zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN; PP EDIT; centralni
nivo) in katastra stavb.
4. naloga: podpora aplikacij in baz podatkov registra prostorskih enot ter tehnična pomoč uporabnikom registra prostorskih
enot.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek je 25. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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Zavarovanje resnosti ponudbe: bančna
garancija za zavarovanje resnosti ponudbe
ali bianco menica za resnost ponudbe (v odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje dobre izvedbe posla: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe
posla ali bianco menica za dobro izvedbo
posla (v odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku ali bianco menica za odpravo napak v garancijskem roku (v
odvisnosti od ponudbene vrednosti).
Zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima izvajalec pogodbenega dela podizvajalce ali
bianco menica za zavarovanje obveznosti iz
naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti
od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečna
plačila 30 dni po prejemu računa za 70%
izvedenega dela, ostalih 30% po zaključku
posamezne faze.
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: tuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima
sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje
obveznih pogojev za udeležbo iz 2. točke
navodil ponudnikom za pripravo ponudbe
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
oziroma običajno prakso tuje države. Če
izdaja listin o izpolnjevanju katerega od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot
dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja pisna
izjava, ki jo tuji ponudnik poda pod prisego
pred pristojnim organom tuje države, če je
to v skladu z običajno prakso tuje države.
Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni
tudi izpolnjevanje enega ali drugih obveznih
pogojev, pa to v listini ni izrecno zapisano,
mora tuji ponudnik to dokazati s predložitvijo
izvlečka iz relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje
države ali svoje izjave, ki jo potrdi pristojni
organ tuje države.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 60 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik
predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, samostojni podjetniki predložijo
potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu
– priglasitveni list.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra. Če pa po veljavni zakonodaji tuje države za poslovanje
na področju dejavnosti tujega ponudnika ni
potreben vpis v register podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga izda organ tuje države,

pristojen za vodenje registra, ali pisna izjava
tujega ponudnika, da opravlja to dejavnost
v tuji državi, ki jo poda pod prisego pred pristojnim organom tuje države.
2. Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje ali druge enakovredne kazenske evidence, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in ki izkazuje, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takšnega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni. Vsebina potrdila je
lahko združena z vsebino potrdila pod točko 3.
3. Da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: 1.7.: dokazilo o tem, da proti
ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila ni bila izdana pravnomočna sodna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem. V Republiki Sloveniji potrdilo predstavlja izpisek iz kazenske
evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za
pravosodje. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni. Vsebina potrdila je lahko združena z
vsebino potrdila pod točko 1.4.
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije
ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da
ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene s predpisi države,
kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
2. Da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben. Svojo ekonomsko in ﬁnančno sposobnost dokazuje s tem:
– da ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
– da letno ustvarjena vrednost prometa (za pretekli dve leti) presega dvakratno
vrednost ponudbe za posamezen sklop,
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– da v zadnjih dveh letih ni imel negativnega ﬁnančnega poslovanja (izgube pri
poslovanju).
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo
poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30
dni oziroma za obrtnike napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca BON-1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Ponudnik
lahko predloži podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-1).
Letne vrednosti prometa in prikaz pozitivnega ﬁnančnega poslovanja ponudnik prikaže
v izpolnjenem obrazcu OBR 26. Dokumenti
ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z
navedenimi dokumenti dokazujejo ﬁnančno
in poslovno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
Tuji ponudnik lahko dokaže svojo ﬁnančno in poslovno usposobljenost z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih izkazov za pretekla tri računovodska leta, ki
jih je revidiral revizor, ki je pooblaščen v
državi, kjer ima sedež, ter s potrdilom ali
mnenjem, ki ga izda banka, ki je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima
tuji ponudnik sedež.
3. Da je zanesljiv pri poslovanju, kar dokazuje z izpolnitvijo obrazca uveljavljenih
jamstvih in o pravdah zoper ponudnika od
1. 5. 2002 dalje. Šteje se, da je ponudnik
izkazal zanesljivost pri poslovanju, če do ponudnika ni bilo uveljavljeno nobeno jamstvo,
ki kaže na dobro izvedbo posla.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 25 (podatki o uveljavljenih jamstvih in o pravdah
zoper ponudnika).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi:
– ponudnik mora razpolagati z zadostno
HW in ustrezno SW opremo (ki je uporabna
pri izvedbi pogodbenega dela) in ki ni starejša od 5 let,
– ponudnik mora podati izobrazbene in
strokovne kvaliﬁkacije kadrov. Ponudnik
mora za izvedbo projekta prijaviti:
– vodjo projekta za vsako od nalog iz
II.1.6. točke objave razpisa,
– za ponudbo za naloge 1 in 3 še za
vsako nalogo posebej po dva strokovna sodelavca,
– izobrazbene kvaliﬁkacije vodij in strokovnih sodelavcev morajo biti najmanj visoka izobrazba. Strokovna sodelavca morata
imeti izobrazbo s področja geodezije, informatike ali podobnih vsebin, vodja projekta pa mora imeti izobrazbo s področja
geodezije, informatike, organizacije dela ali
podobnih vsebin,
– vodja projekta in oba strokovna sodelavca (za naloge 1 in 3, kjer ju je potrebno
imenovati) morajo izkazovati najmanj dvoletne izkušnje na podobnih delih in podobnih
vsebinah. Za podobne vsebine se štejejo
vsebine s področij za katere se zahteva poimenska navedba strokovnih sodelavcev,
– vodja projekta in strokovna sodelavca
(za naloge 1 in 3, kjer ju je potrebno imenovati), ki želijo izvajati nalogo iz točke 1, 2
ali 3 morajo izkazovati dveletne izkušnje iz

področja zemljiškega katastra ali sorodnih
vsebin,
– vodja projekta in strokovna sodelavca,
ki želijo izvajati nalogo iz točke 3 morajo
poleg izkušenj zemljiškega katastra izkazovati dveletne izkušnje iz katastra stavb ali
sorodnih vsebin,
– vodja projekta, ki želi izvajati nalogo iz
točke 4 mora izkazovati dvoletne izkušnje
iz področja registra prostorskih enot ali sorodnih vsebin,
– vodja projekta ali vsaj eden od strokovnih sodelavcev predvidenih za izvedbo
naloge iz točke 1 in 3 ter vodji projekta
predvideni za izvedbo naloge iz točke 2 in
4, morajo imeti slovensko državljanstvo ali
potrdilo o aktivnem znanju slovenščine s
strani pooblaščene institucije.
Dokazilo: izpolnjen obrazec OBR 4 (podatki o ponudniku za izvedbo naloge št. ...).
Izpolnjen obrazec OBR 5 (spisek delavcev).
Potrebne izkušnje vodje projekta in dveh
strokovnih sodelavcev se opredelijo s seznamom projektov, v katerih so le-ti sodelovali in kratkim vsebinskim opisom projektov
(prvi odstavek) in opisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev sposobnosti komunikacije
z naročnikom v slovenskem jeziku in predaje
celotnega pogodbenega dela v slovenskem
jeziku ter pogoja slovenskega državljanstva
ali aktivnega znanja slovenščine. Priloži se
tudi izpolnjeni obrazec OBR 23 (reference).
Seznam referenc (najpomembnejših dobav
ali storitev) se priloži skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, vrednostmi in datumi
izvedbe. Če so bili kupci naročniki po Zakonu o javnih naročilih, mora biti dokazilo
(obrazec o referencah) izdano v obliki potrdila, ki ga izda in podpiše pristojni organ. Če
kupci niso bili naročniki po Zakonu o javnih
naročilih, potrdilo potrdijo ti kupci, kadar pa
to ni mogoče, zadostuje ponudnikova izjava
o času in kraju izvršitve dela.
2. Ponudnik mora predložiti dokazila, da
je sposoben in bo komuniciral z naročnikom
v slovenskem jeziku in bo celotno pogodbeno delo predal izdelano v slovenskem
jeziku.
Dokazilo: izpolnjevanje pogoja se izkazuje v obrazcu OBR 5 in prilogami temu
obrazcu.
3. Ponudniki morajo priložiti izdelan test
za nalogo katere izvedbo ponujajo. Naročnik ga bo na podlagi določil, objavljenih v
razpisni dokumentaciji, ovrednotil. Pravilno
izdelan test je pogoj za udeležbo ponudnika.
Dokazilo: rezultati testa za vsako nalogo
posebej (naloge 1, 2, 3 in 4 iz II.1.6. točke
objave razpisa) za katero kandidira ponudnik, in sicer:
– test za “Podporo programski rešitvi
zemljiškega katastra (PP INKAT)” za nalogo 1 (iz II.1.6. točke objave razpisa),
– test za “Podporo programski rešitvi
zemljiškega katastra (PP GEKAT-GEOS)”
za nalogo 2 (iz II.1.6. točke objave razpisa),
– test za “Podporo programskim rešitvam zemljiškega katastra (lokalni nivo: PP
DEVO, PP EDIT_DKN, PP EDIT; centralni
nivo) in katastra stavb” za nalogo 3 (iz II.1.6.
točke objave razpisa),
– test za “Podpora aplikacij in baz podatkov registra prostorskih enot ter tehnična pomoč uporabnikom registra prostorskih
enot” za nalogo 4 (II.1.6. točke objave razpisa).
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena cena,
2. reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov,
3. metodološki pristop.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 10. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje; podračun EZR št.
01100-1000616337 model: 11 sklic na št.:
25127-7141998-99000005 ali brezplačen
prevzem na spletnih straneh Geodetske
uprave Republike Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 6. 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 5. 10. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pooblastilom, če je potrebno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2005
ob 10. uri v prostorih Geodetske uprave
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, v mali sejni sobi v pritličju.
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. 4. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 110-1/05
Ob-12390/05
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: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC sve-
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tovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00467.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava prometne študije ter prometne in
ekonomske primerjave variant na odseku
HC Koper–Šmarje–Dragonja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC Koper–Šmarje–Dragonja.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.21.1.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: rezultati vseh faz študije (prometna študija (zvezek 1), prometno vrednotenje (zvezek
2), ekonomsko vrednotenje (zvezek 3) z vsemi prilogami) morajo biti predloženi naročniku
najkasneje 150 dni po podpisu pogodbe. Rok
za izdelavo prometne študije (zvezek 1) je 3,5
mesecev, za prometno vrednotenje (zvezek 2)
je 4,5 meseca ter za ekonomsko vrednotenje
(zvezek 3) je 5 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,380.000 SIT in veljavnostjo najmanj
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 javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilančne izkaze oziroma izpiske iz bilanc
stanja za zadnja 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 129/04
z dne 3. 12. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00467
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 6. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno
dokumentacijo".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 6. 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: 8. 6. 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: 29. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-12391/05
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: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00061.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri
izgradnji predorov Barnica in Tabor s pri-

padajočima pogonskima centralama in
požarno zaščito na odseku HC RazdrtoVipava; Rebernice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: HC Razdrto-Vipava;
Rebernice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,650.000 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 javnih sredstev Republike Slovenije. 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: redni izpisek iz sodnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika za zadnja 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi in seznam ostale opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje Del po pogodbi in
drugih strokovnih sodelavcev ponudnika;
– seznam morebitnih podizvajalcev.
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: 17-18/05
z dne 25. 2. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00061.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 6. 2005.
Cena: 10.000 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
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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. 6. 2005 ob 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.
V.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 6. 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: 29. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-12392/05
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: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00211.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev pridobivanja zemljišč za gradnjo
AC na odseku Beltinci–Lendava.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Beltinci–Lendava.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.22.0.00-2.
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 2,021.000 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 javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za preteklo leto oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za preteklo leto.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00211.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2005.
Cena: 5.000 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: 7. 6. 2005 ob 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2005
ob 10. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/05
Ob-12393/05
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: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00216.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pridobivanje zemljišč za potrebe gradnje
avtoceste Spodnja Senarska-Cogetinci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Spodnja SenarskaCogetinci.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.22.0.00-2.
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 980.000 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 javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za preteklo leto oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00216.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2005.
Cena: 5.000 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: 7. 6. 2005 ob 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: 7. 6. 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: 29. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 61
Ob-12397/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Oskarja Kovačiča,
kontaktna oseba: Klavdija Birsa Marn,
Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-91-00, faks
01/280-91-02, elektronska pošta: ososkar.kovacic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje prevozov osnovnošolskih
otrok.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Oskar
Kovačič in PŠ Rudnik.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: prevoz z avtobusom (120-150
učencev),
2. sklop: prevozi z minibusom in kombiniranim vozilom (70 učencev).
Relacije za prevoze otrok in časovni razporedi so navedeni v razpisni dokumentaciji
naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati – potrdilo davčnega urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno, da
ni imel blokiranega računa;
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok
– izjava ponudnika;
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo posla in jo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima licenco za prevoze v notranjem cestnem prometu – potrdilo pristojnega organa, ki izdaje licence v cestnem
prevozu;
– da ima tehnično brezhibna vozila z
opremo ki jo določajo predpisi za prevoze
otrok – izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o prevozih v cestnem prometu – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l.
RS, št. 98/04 (ZPCP-1-UPB2)); Pravilnik o
oznakah in opremi vozil, s katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu (Ur. l.
RS, št. 137/04); Pravilnik o pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s
katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. l.
RS, št. 110/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01261-6030661982.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2005 do 12. ure;
vsak delavnik med 8. in 14. uro.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2005
ob 11. uri; v prostorih OŠ Oskar Kovačič.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
Osnovna šola Oskarja Kovačiča

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-12298/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slo-
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venija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni
osebi: mag. Milan Vižintin – tehnični del in
Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Danica Mirnik, soba 408/IV., Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kovinsko oklopljene zračno izolirane celice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – RTP
Selce.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 21 komadov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, plačilni rok, rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

Št.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 5. 2005 v pisni obliki.
Cena: 9.600 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko 1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno
dokumentacijo je možno posredovati po
pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in
posredovanih podatkih o naslovu in davčni
številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 5. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5.
2005 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: mag. Milan
Vižintin, tel. 03/42-01-350 in Danica Mirnik,
tel. 03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-12147/05
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., kontaktna oseba: Cveta Popotnik Pršo, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Cveta Popotnik
Pršo, Trg revolucije 12 – služba za investicije in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, int. 499, faks 03/56-52-134,
elektronska pošta: cvetkapp@rth.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Turnšek Majda, Trg revolucije 12 – služba za investicije
in zapiranje, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, int. 458, faks 03/56-52-133,
elektronska pošta: majda.turnsek@rth.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: RTH,
Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna
oseba: Cveta Popotnik Pršo, Trg revolucije 12 – služba za investicije in zapiranje,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-26-144,
faks 03/56-52-100, elektronska pošta:
rth@rth.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova velbanega kanala pod stadionom Log.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6 (NACE).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
velbanega kanala pod stadionom Log.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačila iz proračuna RS najmanj v 90
dneh ali več po izdaji računa – situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni predpisana.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: v skladu s prvim in četrtim odstavkom 42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z drugim in petim odstavkom
42. člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P in
BON-2 izdan največ 30 dni pred odpiranjem
ponudb, samostojni podjetniki pa BON-1/SP
in BON-2, izdan največ 30 dni pred odpiranjem ponudb ali namesto BON-2 obrazec
s podatki o solventnosti za zadnje tri obračunsko zaključene mesece, ki ga izdajo
pristojne banke, pri katerih ima samostojni
podjetnik odprte transakcijske račune.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 2. a, b, č točko drugega odstavka 42.a člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.4) Drugi podatki: ne.
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: 6. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: ob dvigu.
Pogoji in način plačila: dokumentacija
je na razpolago pri kontaktni osebi, plača
se ob dvigu na blagajni RTH, predstavnik
ponudnika mora imeti s seboj vse podatke, potrebne za izstavitev računa. Možno je
tudi nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 odprt pri NLB Banki Zasavje d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno
obvezno navesti, za kateri razpis se plačuje dokumentacija in pisno sporočiti Majdi
Turnšek vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 6. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 7. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov in ostali navzoči.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 2005
ob 10. uri; sejna soba RTH d.o.o. v Trbovljah.
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 potrebno: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.

Storitve
Št. 00208
Ob-12140/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, kontaktni
osebi: Skočir Ivo in Lovšin Leopold, Cesta
Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-600, faks 01/58-20-601,
elektronska pošta: Ivo.skocir@geoplin-plinovodi.si, Leopold.lovsin@geoplin-plinovodi.si,
internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/26/2005/TS-SV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve na objektih naročnika, in sicer
po sklopih:
1. sklop – obnova prehodov TK kablov
skozi steno kotlovnic MRP,
2. sklop – obnova ali zamenjava pretvornikov FR, usmernikov in ACU baterij,
3. sklop – popravila postaj katodne zaščite, zamenjava naprav in merilnih mest
na trasi plinovoda ter popravila elektronskih
enot.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve
na objektih naročnika, in sicer po posameznih sklopih:
1. sklop – obnova prehodov TK kablov
skozi steno kotlovnic MRP,
2. sklop – obnova ali zamenjava pretvornikov FR, usmernikov in ACU baterij,
3. sklop – popravila postaj katodne zaščite, zamenjava naprav in merilih mest na
trasi plinovoda ter popravila elektronskih
enot.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek april 2005 in konec december 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
drugo fazo bo naročnik zahteval bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku 30 dni po prejemu in potrditvi
posameznega računa.
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;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Sklop 1 in 3:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 50,000.000 SIT,
– izjava ponudnika, da je v letu 2004 in
v vseh mesecih 2005 pred oddajo ponudbe
posloval uspešno.
Sklop 2:
– povprečni letni prihodki ponudnika v
letu 2003 morajo biti večji kot 20,000.000
SIT,
– izjava ponudnika, da je v letu 2004 in
v vseh mesecih 2005 pred oddajo ponudbe
posloval uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Sklop 1 in 3:
– ponudnik mora imeti v zadnjih 3 letih
vsaj 2 realizirana projekta s področij dela, ki
so predmet tega razpisa,
– ponudnik mora dostaviti seznam referenc za dela, ki so bila izvedena na enakih
ali podobnih objektih kot pri naročniku v obdobju zadnjih 5 let.
Sklop 2:
a) podsklop obnova ali zamenjava pretvornikov FR:
– ponudnik mora imeti najmanj 3 potrjene reference za opremo, ki je bila vgrajena
na enakih ali podobnih objektih kot pri naročniku v obdobju zadnjih 2 let,
– ponudnik mora biti proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik oziroma pooblaščeni
prodajalec proizvajalca,
– naročnik že ima organizirano vzdrževalno in intervencijsko službo za opravljanje
del na vgrajeni opremi.
Kolikor ponudnik nima organizirane lastne servisne in intervencijske službe in ne
more zagotoviti odzivnega časa za intervencijski poseg na napravah v roku 7 ur za
vse dni v tednu po prejemu obvestila, naročnik pa ni usposobljen za vzdrževanje in
intervencijske posege na ponujeni opremi,
mora ponudnik kriti vse stroške naročnika za
usposobitev delavcev naročnika za uspešno
opravljanje osnovnih in intervencijskih posegov na opremi;
b) podsklop obnova ali zamenjava
usmernikov in ACU baterij;
– ponudnik mora imeti najmanj 3 potrjene reference za opremo, ki je bila vgrajena

na enakih ali podobnih objektih kot pri naročniku v obdobju zadnjih 2 let,
– naročnik že ima organizirano vzdrževalno in intervencijsko službo za opravljanje
del na vgrajeni opremi.
Kolikor ponudnik nima organizirane lastne servisne in intervencijske službe in ne
more zagotoviti odzivnega časa za intervencijski poseg na napravah v roku 7 ur za
vse dni v tednu po prejemu obvestila, naročnik pa ni usposobljen za vzdrževanje in
intervencijske posege na ponujeni opremi,
mora ponudnik kriti vse stroške naročnika za
usposobitev delavcev naročnika za uspešno
opravljanje osnovnih in intervencijskih posegov na opremi.
2.1.4. Kadrovski pogoji – obvezna dokazila:
Sklop 1 in 3:
– ponudnik mora imeti delavce iz točk 2
in 3, ki se zahtevajo za izvajanje del tega
razpisa, zaposlene najmanj 1 leto,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
dva vodja projektov. Njihova izobrazba mora
biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlenega vsaj
dva tehnika – monterja, ki sta usposobljena
za delo na napravah v Ex izvedbi.
Sklop 2:
Podsklop 2.1. – obnova ali zamenjava
pretvornikov FR
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlenega vsaj
enega delavca. Izobrazba mora biti najmanj
3. stopnje tehnične smeri.
Podsklop 2.2. – Obnova ali zamenjava
usmernikov in ACU baterij
– ponudnik mora imeti delavce iz točke
spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje del iz
tega razpisa zaposlene najmanj 1 leto,
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
2 delavca, z najmanj 3. stopnjo izobrazbe
tehnične smeri.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Sklop 1 in 3:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe.
Sklop 2:
1. cena,
2. lastni servis,
3. dobavni rok,
4. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/26/2005/TSSV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 17. 5. 2005 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 5. 2005 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 27. 5. 2005.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
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. 4. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana
Št. 00207
Ob-12148/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi, Družba za upravljanje
s prenosnim omrežjem d.o.o., kontaktna
oseba: Edvard Grobler, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-700, faks 01/58-20-701, elektronska pošta: edvard.grobler@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/40/2005/UD-ST.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priključitev in zakup telekomunikacijskih storitev – podatkovnih povezav za
obdobje 3 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Postavitev celovitega in enotnega sistema prenosa podatkov na relacijah:
– Geoplin plinovodi Ljubljana in VC Mb
kapacitete 34 MBps,
– Geoplin plinovodi Ljubljana in KPK kapacitete 50 MBps,
– VC Mb in KPK kapacitete 34 MBps,
– prenos podatkov za sistem SCADA
preko GPRS kapacitete 512 KBps na priključnih točkah Ljubljana in KPK.
Kapacitete vseh priključnih točk morajo biti 100 MBps in predpostavljajo optične
povezave katere že uporabljamo. V okviru
prostih kapacitet prenosa na posameznih
točkah se izvaja dostop do interneta.
Za prenos podatkov se zahteva visoka
razpoložljivost in zanesljivost, ker je poslo-

vanje družbe zelo odvisno od dostopa do
interneta in ker bo v Kidričevem pričel obratovati rezervni sistem za SCADA in PIS. V
primeru izpada povezav mora biti vključena
v sistem prenosa podatkov tudi rezervna
ADSL linija. V razpis se vključi tudi skrbništvo za domene Geoplin plinovodi v kar je
vključena letna registracija le-teh.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbenega zneska za storitve
za obdobje prvega leta zakupa in bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 100% od vrednosti priključnine z rokom veljavnosti 90 dni po uspešni
izvedbi priključitve.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo storitve, ki bodo predmet
pogodbe, plačeval na osnovi mesečnih računov in delilnika, ki je deﬁniran v razpisni
dokumentaciji v poglavju I. Povabilo k oddaji
ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: podizvajalci niso predvideni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
2. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
3. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Skupni letni prihodki ponudnika v letu
2003 morajo biti večji kot 1.000,000.000
SIT. Letni prihodki ponudnika v letu 2003 na
področju internetnih storitev, ne smejo biti
manjši od 500,000.000 SIT.
2. Ponudnik mora izkazovati uspešno
poslovanje v letu 2004 in v vseh mesecih
leta 2005 do oddaje ponudbe.
3. Ponudnik mora biti prisoten na trgu
storitev iz področja telekomunikacijskih in
internetnih dejavnosti, ki so predmet razpisa, najmanj 5 let.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti v lasti ali v upravljanju hrbtenično omrežje, ki izpolnjuje minimalne kriterije, ki so določeni v točkah
14 in 15.
2. Hrbtenično omrežje ponudnika mora
biti izvedeno redundančno. Da je hrbtenični
del omrežja izveden redundančno velja, ko
sta glavni točki (POP-a) omrežja povezani
medsebojno z uporabo povezav različnih
ponudnikov, ki potekajo po geografsko različnih poteh. Geografska oddaljenost glavnih
točk omrežja ne sme biti manjša od 50 km
zračne razdalje.
3. Hrbtenično omrežje ponudnika mora
delovati pod pogoji minimalne zahtevane
razpoložljivosti. Mesečna razpoložljivost
hrbteničnega omrežja v obdobju preteklih
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12 mesecev, ne sme biti manjša od 99,9%.
To velja za celotno hrbtenično omrežje, s katerim upravlja ponudnik ter preko katerega
namerava ponudnik zagotavljati storitve, ki
so predmet tega razpisa.
4. Ponudnik mora glede mednarodne povezljivosti izpolnjevati naslednje minimalne
kriterije, določene v točkah 17 in 18.
5. Minimalna kapaciteta in redundančnost mednarodnih povezav. Minimalna kapaciteta mednarodnih povezav ponudnika
mora biti 2 x 155 Mbps. Povezave mednarodne povezljivosti morajo biti izvedene
redundančno. Da so povezave izvedene
redundančno velja, ko so izvedene tako, da
so ponudnik v tujini, izvorna točka, ponorna
točka ter geografska pot (relacija) za vsako
povezavo različne.
6. Minimalna razpoložljivost mednarodnih povezav. Mesečna razpoložljivost mednarodnih povezav v obdobju preteklih 12
mesecev, ne sme biti manjša od 99,9%. To
velja za obe mednarodni povezavi, preko
katerih ponudnik izvaja povezljivost v tuja
internetna omrežja.
7. Ponudnik mora zagotavljati domačo
povezljivost z vsemi slovenskimi internetnimi omrežji, ki se povezujejo preko slovenskega internetnega stičišča LIX in mora
zagotavljati minimalno kapaciteto povezave
do slovenskega internetnega stičišča LIX v
višini minimalno 100 Mbps.
8. Ponudnik mora imeti sklenjeno ustrezno pogodbeno razmerje, ki mu v okviru tehničnih možnosti na posamezni lokaciji omogočajo zagotavljanje povezav za potrebe
rezervnih povezav posamezne lokacije z
uporabo storitev ADSL-a. Ponudnik mora
biti sam ponudnik storitev povezljivosti preko ADSL dostopovnega omrežja in mora z
računi (accounti) naročnika upravljati sam.
9. Ponudnik se mora obvezati, da bo naročniku na zahtevo, v primeru potrebe po
govornih povezavah med lokacijami naročnika, v okviru povezav iz tega razpisa, zagotovil možnost izvajanja govornih povezav
s priključitvijo na trenutni sistem telefonije s
priključitvijo na opremo naročnika z vmesnikom G.703 ter signalizacijo DSS1. Hkrati
se mora obvezati, da bo nudil možnost izvajanja IP telefonije med lokacijami in v javna
omrežja, v skladu z zahtevami, vmesniki
in standardi, ki jih bo ob zahtevi navedel
naročnik.
10. Ponudnik se mora obvezati, da bo v
primeru potrebe po povečanju kapacitet zagotovil povečanje v višini 100% kapacitete iz
tega razpisa za posamezno relacijo v času
10 delovnih dni od prejema pisne zahteve
naročnika.
11. Ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja v zadnjih 5 letih vsaj
dva realizirana projekta iz področij dela, ki
so predmet ponudbe.
12. Vsa priključena oprema in storitve
morajo zadostiti minimalnim tehničnim zahtevam naročnika katere so deﬁnirane v poglavju IX.
Kadrovski pogoji – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora imeti na dan oddaje
ponudbe redno zaposlenih vsaj 30 delavcev za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
2. Ponudnik mora imeti na dan oddaje
ponudbe redno zaposlene vsaj 3 delavce
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
za potrebe vodenja projektov. Minimalna zahtevana izobrazba zaposlenih za vodenje
projektov je 7. stopnja izobrazbe.
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3. Ponudnik mora imeti na dan oddaje
ponudbe redno zaposlena vsaj 2 delavca za
nedoločen čas s polnim delovnim časom za
potrebe sistemske administracije. Minimalna zahtevana izobrazba zaposlenih za potrebe sistemske administracije je 7. stopnja
izobrazbe ustrezne tehnične smeri (elektrotehnika, informatika, telekomunikacije).
4. Ponudnik mora imeti na dan oddaje
ponudbe vsaj enega delavca, ki je nosilec
certiﬁkata CISCO CCNA.
5. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlene
vsaj tri tehnike, ki so usposobljeni za zagotavljanje storitev, ki so predmet ponudbe.
Njihova izobrazba mora biti najmanj 5 stopnje ustrezne tehnične smeri (elektrotehnika,
informatika, telekomunikacije).
Zaposleni, navedeni po pogojih pod točkami 2, 3 in 5 ne smejo biti iste osebe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/31/2005/UDST.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005 do
12. ure.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na TRR 02923-0254424156
odprt pri NLB d.d., Ljubljana. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS da je
ponudnik davčni zavezanec oziroma izjavo
da ni registriran za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 5. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 13. uri; Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljanske brigade 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
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. 4. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.
Št. 102/1812/2005
Ob-12149/05
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: Ivan
Lozej, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-27, faks 01/474-24-42,
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elektronska pošta: Ivan.lozej@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 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-25-11, 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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije PZR,
PZI.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 110/20 kV Pivka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: PZR do konca oktobra 2005, za
PZI do konca marca 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni storitvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. skupna ponudbena cena (80%),
2. potrjene reference ponudnika oziroma
izvajalca (10%),

3. reference kadrov ponudnika oziroma
podizvajalca (10%).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na PEE
št. 83/2005, čas dviga dokumentacije vsak
dan od 10. do 14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 5. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 104/05
Ob-12297/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Jolanda Štukelj, dipl. ek.
(tehnični del), Irena Homovc Gačnik (splošni
del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 h.c., 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št.
16, vsak delovnik med 9. in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: Priloga 1 A, kategorija
št. 14).
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 15/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je čiščenje poslovnih
prostorov, sestavljeno iz 5 razpisnih sklopov,
in sicer:
– sklop 1: poslovni prostori na Slovenski
c. 56, 58, Kotnikovi 9, Slomškovi 18 in Glavarjevi ulici 14, v Ljubljani ter nadzorništva
Črnuče, Domžale in Kamnik,
– sklop 2: DE Elektro Novo mesto ter
nadzorništvi Grosuplje in Zagradec,
– sklop 3: DE Elektro Kočevje,
– sklop 4: DE Elektro Trbovlje in nadzorništvo Litija,
– sklop 5: nadzorništva Logatec, Cerknica, Vrhnika in Žiri.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: izvajanje storitve čiščenja poslovnih prostorov bo trajalo 36 mesecev, začetek: takoj po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini:
· 1,000.000 SIT, če je skupna ponudbena
vrednost večja ali enaka 25,000.000 SIT,
· 500.000 SIT, če je skupna ponudbena
vrednost med 25,000.000 SIT in 5,000.000
SIT,
· 10% skupne ponudbene vrednosti, če
je skupna ponudbena vrednost manjša ali
enaka 5,000.000 SIT in z rokom veljavnosti
120 dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
 redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
 obrtno dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti 74.70 – čiščenje
objektov in opreme,
 pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
 dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
 pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
 pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
 pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila

 dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne
starejše od 30 dni,
 BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, če je ponudnik samostojni podjetnik pa
potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani obliki,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
vključno s prilogami,
 pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. tč. 23. čl. ZJN-1,
– pisna izjava ponudnika o uporabi materiala in sredstev.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila glede izpolnjevanja posebnih
in ev. drugih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
 dokument mora biti predložen za vse
ponudnike (= soponudnike) v primeru predložitve skupne ponudbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
– skupna ponudbena vrednost (97% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO serije 14000
ponudnika (3% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 15/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. maja 2005,
vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-15, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. maj 2005 ali 31
dni od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 27. septembra 2005 ali 120
dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
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ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. maj
2005 ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 25. maj
2005 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-12299/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/54-85-023,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Darko Žvikart – tehnični del
in Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Danica Mirnik, soba 408/IV., Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-477,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Sonja Marinček – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IB – 27. druge storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje posekov in čiščenje podrasti na
trasah elektroenergetskih vodov na območju Elektro Celje, d.d.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – celotno področje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga I B, 27 – druge
storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: obdobje dveh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: julij 2005 do julij 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT z rokom veljavnosti 70 dni od dneva odpiranja ponudb.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
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.2.1.4) Drugi podatki: izbranih bo več
ponudnikov.
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 – 100% merilo cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 2/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 30. 5. 2005 v pisni obliki.
Cena: 9.600 SIT (DDV je vštet). Valuta:
pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko 1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno
dokumentacijo je možno posredovati po
pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in
posredovanih podatkih o naslovu in davčni
številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 5. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5.
2005 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Darko Žvikart,
univ. dipl. inž. el., tel. 03/42-01-209 – za tehnični del in Danica Mirnik, tel. 03/42-01-473
– za splošni del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-12103/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KOP Zagorje ob Savi, d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Lilija, Cesta zmage
57, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel.
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03/566-41-31, faks 03/566-41-14, elektronska pošta: lilija@kop-zagorje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava smetarskega
vozila za komunalne odpadke z nadgradnjo najmanj 11,5 m3 z mehanizmom za
praznjenje posod prostornine od 120–
1100 litrov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– rok dobave,
– rok plačila,
– garancijski rok za šasijo,
– garancijski rok za nadgradnjo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 547-01/05: Atrik, d.o.o.,
kontaktna oseba: Viljem Novak, Litijska 261,
1261 Ljubljana, Dobrunje, Slovenija, tel.
01/520-87-00, faks 01/520-87-25, elektronska pošta: atrik@avtotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,950.000 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:
18. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 18 z dne 25. 2. 2005,
Ob-4846/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
KOP Zagorje ob Savi, d.o.o.
Ob-12300/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za okolje,
kontaktna oseba: Sabina Hajrič, univ. dipl.
prav., Vojkova 1B, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-40-00, faks 01/478-40-52, 53,
elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni naslov: http://www.arso.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
računalniškega potrošnega materiala in
pribora.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,500.000 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. 43006 – 1/2005:
DZS, založništvo in trgovina, d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek, vodja oddelka
javnih naročil, Dalmatinova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-71-47, faks
01/586-71-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,144.959,97 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:
podpis pogodbe 13. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
Agencija RS za okolje
Ob-12301/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
kontaktna oseba: Ivan Lisac, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-44-19, faks 01/291-48-33, elektronska pošta: ivan.lisac@slo-zeleznice.si, internetni naslov: www.slo-zeleznice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis:
Sklop A:
– 146 kosov osebni računalnik,
– 67 kosov LCD monitor 15",
– 90 kosov LCD monitor 17",
– 1 kos LCD monitor 19".
Sklop B:
– 27 kosov prenosni računalnik,
– 1 kos prenosni računalnik z replikatorjem.
Sklop C:
– 28 kosov laserski tiskalnik A4,
– 7 kosov laserski tiskalnik A4
mrežni.
– 4 kosi brizgalni barvni tiskalnik A3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
za sklop A in B; za sklop C cena tiskalnika
50% in cena tonerja 50%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16/2004 sklop A: Liko Pris,
d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/75-06-400, faks 01/75-06-484.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,321.950 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 16/2004 sklop B:
Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-55-502, faks
01/47-55-600.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,711.270,01 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16/2004 sklop C: Avtenta Servis, d.o.o., Šmartinska c. 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-53-777, faks
01/54-00-130.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,251.531 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: sklop A – 9,
sklop B – 10, sklop C – 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29337/04 z dne 29. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-12302/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
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kontaktna oseba: Ivan Lisac, Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-44-19, faks 01/291-48-33, elektronska pošta: ivan.lisac@slo-zeleznice.si, internetni naslov: www.slo-zeleznice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: tirna mehanizacija:
– sklop A: 19 kosov vibracijski podbijalec
pragov z bencinskim motorjem,
– sklop B: 5 kosov tirna privijalka,
– sklop C: 4 kosi stroj za rezanje tirnic,
– sklop D: 2 kosa stroj za vrtanje tirnic,
– sklop E: 4 kosi vrtalka za prage,
– sklop F: 1 kos stroj za brušenje zvarov,
– sklop G: 2 kosa stroj za brušenje kretniških src,
– sklop H: 1 kos hidravlični obsekovalec
varov,
– sklop I: 8 kosov dvigalka za tir 10 ton in
4 kosi dvigalka za tir 5 ton.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 17/2004 sklop A:
Contex AC, d.d., Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-27-15, faks
01/234-27-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,250.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17/2004: Kovinar, Novo
Mesto, d.d., Ljubljanska c. 36, 8000 Novo
Mesto, Slovenija, tel. 07/332-23-16, faks
07/332-31-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,673.508 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 17/2004:
Robel Bahnbaumaschinen GmbH, Industriestrasse 31, 83395 Freilassing,
Nemčija, tel. 0049/8654-609-100, faks
0049/8654-609-100.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13.358 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 17/2004: Societe des
Anciens ETS. L. Geismar, 113 bis, Avenue
Charles de Gaulle, 92200 Neuilly s/Seine, Francija, tel. 0033/1/41-43-40-40, faks
0033/1/46-40-71-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14.194 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29750/04 z dne 5. 11. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-12395/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: PGD Štrekljevec, kontaktni osebi:

Št.

Rudi Kofalt in Polona Kambič, Štrekljevec
1/c, 8333 Semič, Štrekljevec, Slovenija, tel.
07/356-53-60, faks 07/356-53-65, elektronska pošta: Polona.kambic@semic.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava šasije z dvojno kabino in izdelava nadgradnje gasilskega vozila GVV-1 1 + 6 (4 X 4).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižjo ceno,
– rok dobave,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN2/2004: SVIT Ivan Zolar
s.p., Stogovci 5, 2323 Ptujska Gora.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 17-18 z dne 25. 2.
2005, Ob-5015/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 4. 2005.
PGD Štrekljevec

Storitve
Ob-12303/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Aleš Brecelj, dr.
vet. med, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/300-13-00,
faks 00386(0)1/300-13-56, elektronska
pošta: vurs@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/vurs/razpisi.php.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vakcinacija lisic – 1/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba akcije cepljenja lisic proti steklini na območju Republike Slovenije v pomladanskem času v
letu 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
1. cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2005: Iris mednarodna trgovina d.o.o., kontaktni osebi:
Saša Jesenovec Ljubojević in Emil Mlinarič, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/200-66-88, faks
00386(0)1/200-66-60, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si, internetni naslov:
http://iris.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 53,730.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Datum oddaje javnega naročila:
13. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6552/05 z dne 11. 3. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS
Ob-12305/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, kontaktna
oseba: dr. Primož Florjanc, dr. vet. med.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386(0)1/300-13-00,faks00386(0)1/300-13-56,
elektronska pošta: vurs@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/vurs/razpisi.php.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: izvajanje preiskav na
salmonelo, termoﬁlne kampilobaktre,
verotoksične E.coli in preiskave na odpornost proti protimikrobnim zdravilom v
skladu s Programom monitoringa zoonoz
in njihovih povzročiteljev za leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 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) 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. 2/2005: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni Veterinarski inštitut, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/477-93-53,
faks 00386(0)1/283-40-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 34,333.333 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:
4,000.000 SIT z DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 4. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS
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Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 1012/05
Ob-12126/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 46/04.
II.5) Kratek opis: dobava števcev električne energije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 46/04, sklop 1: trifazni enotarifni elektronski števci električne
energije: Elektronabava d.o.o., kontaktna
oseba: Gregor Slavič, Cesta 24. junija 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-93-01,
faks 01/589-94-09, elektronska pošta: gregor.slavic@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,500.000 SIT;
najnižja ponudba: 23,500.000 SIT, najvišja
ponudba: 24,850.000 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 46/04,
sklop 2: trifazni dvotarifni elektronski števci električne energije: Merkur, d.d., kontaktna oseba: Jože Šlajkovec, Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
07/371-84-83, faks 07/371-84-82, elektronska pošta: joze.slajkovec@merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 74,550.000 SIT;
najnižja ponudba: 74,550.000 SIT, najvišja
ponudba: 81,750.000 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. 46/04, sklop 3: trifazni večtarifni elektronski števci z GSM
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modemom: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Slavič, Cesta 24. junija 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-93-01,
faks 01/589-94-09, elektronska pošta: gregor.slavic@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,325.000 SIT; najnižja
ponudba 8,325.000 SIT, najvišja ponudba:
14,600.000 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. 46/04, sklop 1:
trifazni enotarifni elektronski števci.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
23,500.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 90 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
2. garancijski rok (8% delež),
3. rok plačila (5% delež),
4. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 46/04, sklop 2:
trifazni dvotarifni elektronski števci električne energije.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
74,550.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
2. garancijski rok (8% delež),
3. rok plačila (5% delež),
4. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 46/04, sklop 3:
trifazni večtarifni elektronski števci z GSM
modemom.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
8,325.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 90 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.

V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
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: 46/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: trifazni enotarifni elektronski
števci električne energije: 3 pravilne ponudbe,
– sklop 2: trifazni dvotarifni elektronski
števci električne energije: 3 pravilne ponudbe,
– sklop 3: trifazni večtarifni elektronski
števci z GSM modemom: 3 pravilne ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 138 z dne 24. 12. 2004, Ob-36012/04.
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: 25. 4. 2005.
Elektro Ljubljana,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Št. 678/05
Ob-12127/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
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:
31320000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 34/04.
II.5) Kratek opis: dobava srednjenapetostnih (s.n.) kablov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 168,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 34/04: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Mesarič, inž. el., Cesta 24. junija 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-94-20,
faks 01/589-94-09, elektronska pošta: andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 146,790.000 SIT;
najnižja ponudba: 146,790.000 SIT, najvišja
ponudba: 158,120.000 SIT.
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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. 34/04 – dobava
s.n. energetskih kablov.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
146,790.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 136 dni od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (92%),
2. rok plačila (5%), 3. certiﬁkat kakovosti
ISO razreda 9000 ponudnika in proizvajalca
(3% delež).
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 34/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5 ponudb,
od tega 4 pravilne ponudbe in 1 nepravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 122 z dne 12. 11. 2004, Ob-30666/04
in Glasilo Evropske skupnosti št. 2004/S-189991 z dne 11. 11. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1008/05
Ob-12128/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
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:
31171000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 39/04.
II.5) Kratek opis: dobava distribucijskih
transformatorjev s.n./n.n.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 169,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

javno naročilo št. JN 39/04: C & G d.o.o.
Ljubljana, kontaktna oseba: Stane Novak,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-42-57, faks 01/283-40-25, elektronska pošta: stane.novak@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 179,535.628 SIT;
najnižja ponudba: 179,535.628 SIT; najvišja
ponudba: 181,690.070 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. 39/04 – dobava
distribucijskih transformatorjev s.n./n.n.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
179,535.628 SIT (brez DDV).
Valuta: 135 dni od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (70%),
2. reference proizvajalca (10%),
3. reference ponudnika (10% delež),
4. certiﬁkat kakovosti ISO (5% delež) in
5. rok plačila (5% delež).
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 39/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 ponudbe,
od tega 2 pravilni ponudbi in 1 nepravilna
ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 122 z dne 12. 11. 2004, Ob-30667/04
in Glasilo Evropske skupnosti št. 2004/S-189992 z dne 11. 11. 2004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 676/05
Ob-12129/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 32/04.
II.5) Kratek opis: dobava lesenih oporišč za el. vode.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 84,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 32/04, sklop 1: kostanjevi drogovi: Elektronabava d.o.o., kontaktna
oseba: Andrej Mesarič, Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-94-20,
faks 01/589-94-09, elektronska pošta: andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,470.750 SIT;
najnižja ponudba: 20,470.750 SIT, najvišja
ponudba: 20,470.750 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 32/04, sklop 2: impregnirani drogovi: Telma Trade d.d., kontaktna oseba: Primož Treven, Motnica 13,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-31-00,
faks 01/562-14-70, elektronska pošta: primoz.treven@telma-trade.si, internetni naslov: www.telma-trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 87,138.375 SIT;
najnižja ponudba: 87,138.375 SIT, najvišja
ponudba: 99,440.000 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. 32/04, sklop 1:
kostanjevi drogovi.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
20,470.750 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 32/04, sklop 2:
impregnirani drogovi.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
87,138.375 SIT (brez DDV).
Valuta: 135 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
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5. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
6. rok plačila (5% delež),
7. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika (3% delež),
8. garancijski rok (2% delež).
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: 32/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: kostanjevi drogovi: 1 pravilna
ponudba,
– sklop 2: impregnirani drogovi: 2 pravilni
ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 124 z dne 19. 11. 2004, Ob-31125/04.
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: 25. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 677/05
Ob-12130/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 33/04.
II.5) Kratek opis: dobava betonskih
oporišč in betonske opreme za el. vode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 33/04, sklop 1: betonski drogovi in konzole: Eltima d.o.o.,
kontaktni osebi: Nadja Logar, Primož Maček, Šlandrova ulica 8A, 1231 Ljubljana
Črnuče, Slovenija, tel. 01/560-21-34, faks
01/560-21-40, elektronska pošta: macek.primoz@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 43,454.455 SIT;
najnižja ponudba: 43,454.455 SIT, najvišja
ponudba: 43,454.455 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 33/04, sklop 2: betonske klešče: Eltima d.o.o., kontaktni osebi:
Nadja Logar, Primož Maček, Šlandrova ulica
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8A, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija, tel.
01/560-21-34, faks 01/560-21-40, elektronska pošta: macek.primoz@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40,865.000 SIT; najnižja ponudba: 40,865.000, najvišja ponudba:
41,625.000 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. 33/04, sklop 1:
betonski drogovi in konzole.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
43,454.455 (brez DDV).
Valuta: 60 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 33/04, sklop 2:
betonske klešče.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost: 40,865.000 SIT (brez DDV).
Valuta: 60 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
5. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
6. rok plačila (5% delež),
7. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika (3% delež),
8. garancijski rok (2% delež).
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: 33/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: betonski drogovi in konzole: 1
pravilna ponudba,
– sklop 2: betonske klešče: 2 pravilni ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 124 z dne 19. 11. 2004, Ob-31126/04.
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: 25. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d
Št. 679/05
Ob-12131/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 35/04.
II.5) Kratek opis: dobava n.n. zemeljskih energetskih kablov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 35/04: Elektronabava d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Mesarič, inž. el., Cesta 24. junija 3, 1231
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-99-420,
faks 01/58-99-409, elektronska pošta: andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 74,453.600 SIT;
najnižja ponudba 74,453.600 SIT, najvišja
ponudba 81,581.000 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. 35/04 – dobava
n.n. zemeljskih energetskih kablov.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
74,453.600 SIT (brez DDV). Valuta: 136 dni
od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (92%),
2. rok plačila (5%),
3. certiﬁkat kakovosti (3% delež).
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 35/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4 ponudbe,
od tega 3 pravilne ponudbe in 1 nepravilna
ponudba.
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VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 124 z dne 19. 11. 2004, Ob-31127/04.
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: 25. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 680/05
Ob-12132/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 37/04.
II.5) Kratek opis: dobava polizoliranih
vodnikov (PIV), opreme za PIV, pribora
za vodnike in kable ter ozemljitvenega
materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 37/04: sklop 1: polizolirani tokovodniki (PIV): Telma Trade, d.o.o.,
kontaktna oseba: Primož Treven, Motnica
13, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/56-23-100,
faks 01/56-21-470, elektronska pošta: primoz.treven@telma-trade.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,200.000 SIT;
najnižja ponudba 17,200.000 SIT, najvišja
ponudba 25,000.000 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 37/04: sklop 2: oprema
za PIV: naročilo ni oddano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 37/04: sklop 3: zaščitne
cevi in pribor za kable: naročilo ni oddano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 37/04: sklop 4: obesni
in spojni material za nadzemne vode: JRupert&Co., d.o.o., kontaktna oseba: Janez Rupert, Ulica Jožeta Jame 17, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-31-720, faks
01/51-31-730.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,184.200 SIT; najnižja
ponudba 9,184.200 SIT, najvišja ponudba
9,184.200 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 37/04: sklop
5: ozemljitveni valjanec in pribor: Elektronabava, d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Mesarič, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-99-420, faks
01/58-99-409, elektronska pošta: andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,358.000 SIT;
najnižja ponudba 20,358.000 SIT, najvišja
ponudba 20,819.675 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.: 37/04, sklop 1:
polizolirani vodniki (PIV).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
17,200.000 SIT (brez DDV). Valuta: 135 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (90% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
– garancijski rok (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 37/04, sklop 2:
oprema za PIV.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: naročilo ni oddano.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (90% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
– garancijski rok (2% delež).
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 37/04, sklop 3:
zaščitne cevi in pribor za kable.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: naročilo ni oddano.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (92% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 37/04, sklop
4: obesni in spojni material za nadzemne
vode.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
9,184.200 SIT (brez DDV). Valuta: 135 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
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V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (92% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 37/04, sklop 5:
ozemljitveni valjanec in pribor.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
20,358.000 SIT (brez DDV). Valuta: 135 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (92% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež).
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 37/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: polizolirani tokovodniki (PIV): 2
pravilni ponudbi, 1 nepravilna ponudba,
– sklop 2: oprema za PIV: 1 pravilna ponudba, 1 nepravilna ponudba,
– sklop 3: zaščitne cevi in pribor za kable: 2 nepravilni ponudbi,
– sklop 4: obesni in spojni material za
nadzemne vode: 1 pravilna ponudba,
– sklop 5: ozemljitveni valjanec in pribor:
3 pravilne ponudbe, 1 nepravilna ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 124 z dne 19. 11. 2004, Ob-31129/04.
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.8) Drugi podatki: naročnik je neoddani
javni naročili št. JN 37/04-sklop 2 in 3 uvrstil
v nova postopka oddaje, ki sta še v teku.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1009/05
Ob-12133/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 40/04.
II.5) Kratek opis: dobava opreme za TP
na betonskem drogu ter kompaktnih TP
20/0,4 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 87,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 40/04, sklop 1: oprema
za TP na betonskem drogu 20/0,4 kV: TSN
Tovarna stikalnih naprav d.o.o., kontaktna
oseba: Dušan Mitrović, Šentiljska cesta 49,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-600,
faks 02/25-25-005, elektronska pošta:
tsn@tsn.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,412.320 SIT;
najnižja ponudba 12,412.320 SIT, najvišja
ponudba 18,929.700 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 40/04, sklop 2:
kompaktne TP 20/0,4 kV: C&G d.o.o., kontaktna oseba: Stane Novak, Riharjeva 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-64-257,
faks 01/28-34-025, elektronska pošta: stane.novak@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 80,605.000 SIT;
najnižja ponudba 80,605.000 SIT, najvišja
ponudba 80,605.000 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.: 40/04, sklop 1:
oprema za TP na betonskem drogu 20/0,4
kV.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
12,412.320 SIT (brez DDV). Valuta: 135 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
– garancijski rok (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 40/04, sklop 2:
kompaktne TP 20/0,4 kV.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
80,605.000 SIT (brez DDV). Valuta: 135 dni
od dneva izstavitve fakture.
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V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (90% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
– garancijski rok (2% delež).
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 40/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: oprema za TP na betonskem
drogu 20/0,4 kV: 2 pravilni ponudbi,
– sklop 2: kompaktne TP 20/0,4 kV: 1
pravilna ponudba, 4 nepravilne ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 124 z dne 19. 11. 2004, Ob-31131/04.
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: 25. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1010/05
Ob-12135/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 44/04.
II.5) Kratek opis: dobava n.n. samonosnih (SKS) energetskih kablov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 44/04: dobava n.n.
samonosnih (SKS) energetskih kablov: Eltima d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Logar,
Šlandrova ulica 8a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-02-134, faks 01/56-02-140,
elektronska pošta: logar.nadja@eltima.si,
macek.primoz@eltima.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 68,600.000 SIT;
najnižja ponudba 68,600.000, SIT, najvišja
ponudba 72,610.300 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.: 44/04, dobava
nizkonapetostnih n.n. samonosnih (SKS)
energetskih kablov.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
68,600.000 SIT (brez DDV). Valuta: 135 dni
od dneva izstavitve fakture.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (90% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
– garancijski rok (2% delež).
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 44/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4 pravilne
ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 124 z dne 19. 11. 2004, Ob-31132/04.
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: 25. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1011/05
Ob-12136/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 45/04.
II.5) Kratek opis: dobava kabelskih
montažnih TP 20/0,4 kV ter opreme s.n.
in n.n.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 45/04; sklop 1:
ohišja za kabelske montažne TP 20/0,4
kV; sklop 2: n.n. razdelilna polja (celice);
sklop 3: s.n. stikalni bloki – klasične izvedbe: Elektronabava, d.o.o., kontaktna
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oseba: Andrej Mesarič, Cesta 24. junija 3,
1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-99-420,
faks 01/58-99-409, elektronska pošta: andrej.mesaric@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 48,772.050 SIT;
najnižja ponudba 48,772.050 SIT, najvišja
ponudba 49,766.420 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. 45/04, Dobava
kabelskih montažnih transformatorskih postaj 20/0,4 kV ter opreme s.n. in n.n.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
48,772.050 SIT (brez DDV). Valuta: 135 dni
od dneva izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (90% delež),
– rok plačila (5% delež),
– certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
– garancijski rok (2% delež).
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 45/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
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.8) Drugi podatki: postopek oddaje javnega naročila JN 45/04 je bil izveden kot
nadaljevanje sicer neuspešnega odprtega
postopka, evidentiranega kot JN 28/04, ki
je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 107 z dne
1. 10. 2004, Ob-24144/04, in njegov zaključek v Ur. l. RS, št. 15-16 z dne 18. 2. 2005,
Ob-4337/05.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 1007/05
Ob-12137/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 38/04.
II.5) Kratek opis: dobava progovnih ločilnikov ter varovalne in zaščitne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 78,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 38/04, sklop 1:
progovni ločilniki 20 kV: Tehmar d.o.o.,
kontaktna oseba: Davorin Korpar, Panonska ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-15-00, faks 02/450-15-50, elektronska pošta: D.korpar@tt-mb.si, internetni naslov: http:/www.tt-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,283.000 SIT;
najnižja ponudba 28,283.000 SIT, najvišja
ponudba 37,178.490 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 38/04, sklop 2: varovalke in podnožja varovalk s.n.: MR Export-Import d.o.o., kontaktna oseba: Milan Romih,
Glavni trg 17b, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-97-490, faks 02/22-97-492, elektronska pošta: milan.romih@mr-ei.si, internetni
naslov: http://mr-ei.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,892.660 SIT; najnižja
ponudba 7,892.660 SIT, najvišja ponudba
9,616.005 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. 38/04, sklop 3: varovalke in podstavki varovalk n.n.: Merkur, d.d.,
kontaktna oseba: Jože Šlajkovec, Cesta
na Okroglo 7, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
07/371-84-83, faks 07/371-84-82, elektronska pošta: joze.slajkovec@merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,352.658 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 38/04,
sklop 4: prenapetostni odvodniki n.n.: Izoelektro d.o.o., kontaktna oseba: Vlasta Ledinek, Pesnica pri Mariboru 42A,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/655-55-00, faks 02/655-55-01, elektronska pošta: info@izoelektro.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,378.400 SIT; najnižja
ponudba 9,378.400 SIT, najvišja ponudba
32,200.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
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V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 38/04, sklop 1:
progovni ločilniki 20 kV.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
28,283.000 SIT (brez DDV). Valuta 135
dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. 38/04, sklop 2:
varovalke in podnožja varovalk s.n.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
7,892.660 SIT (brez DDV). Valuta 135 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 38/04, sklop 3:
varovalke in podstavki varovalk n.n.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
26,352.658 SIT (brez DDV). Valuta 135
dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 38/04, sklop 4:
prenapetostni odvodniki n.n.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
9,378.400 SIT (brez DDV). Valuta 135 dni.
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V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. rok plačila (5% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO (3% delež),
4. garancijski rok (2% delež).
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: 38/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: progovni ločilniki 20 kV: 3 pravilne ponudbe,
– sklop 2: varovalke in podnožja varovalk
s.n.: 3 ponudbe, od tega 2 pravilni ponudbi
in 1 nepravilna ponudba,
– sklop 3: varovalke in podstavki varovalk n.n.: 2 ponudbi, od tega 1 pravilna in 1
nepravilna ponudba,
– sklop 4: prenapetostni odvodniki n.n.:
4 ponudbe, od tega 3 pravilne ponudbe in 1
nepravilna ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 124 z dne 19. 11. 2004, Ob-31130/04.
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: 25. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 38/1728/2005
Ob-12150/05
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:
Franc Prepeluh, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-27-02, elektronska pošta:
Franc.Prepeluh@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 22/2005.
II.5) Kratek opis: nabava merilnih transformatorjev za izvedbo rekonstrukcij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 600,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 22/2005: Elektronabava, d.o.o., kontaktna oseba: Mitja
Pšaker, Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/58-99-462, faks
++386/1/58-99-409, elektronska pošta: Mitja
Psaker@elektronabava.si, internetni naslov:
www.elektronabava.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 157,560.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 22/2005: Eurel inženiring, d.o.o., kontaktna oseba:
Darko Korošec, Melikova 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/427-61-64,
faks ++386/1/427-32-08, elektronska pošta: Eurel@Eurel-ing.si, internetni naslov:
www.arteche.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 127,554.825,69 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 22/2005:
Merkur, d.d., kontaktna oseba: Drago Žibert, Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,
Slovenija, tel. ++386/7/371-84-81, faks
++386/7/371-84-82, elektronska pošta:
Dargo.zibert@merkur.si, internetni naslov:
www.merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 99,874.931 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 22/2005: Siemens, d.o.o., kontaktna oseba: Samo
Šarec, Bratislavska 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/47-46-116, faks
++386/1/47-46-106, elektronska pošta:
Samo.sarec@siemens.com, internetni naslov: www.siemens.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 85,842.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 22/2005: C & G,
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Furlan, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/28-34-105, faks ++386/1/28-34-025,
elektronska pošta: C&G@C–G.si, internetni
naslov: www.C-G.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 114,672.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 22/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 581,588.930,93 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
11-13 z dne 11. 2. 2005, in EU št. 28/2005,
2005/s z dne 9. 2. 2005.
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.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 10 z dne
4. 2. 2005.

VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 1013/05
Ob-12134/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
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 41/04.
II.5) Kratek opis: izgradnja elektrokabelske kanalizacije za vključitev TP PP
Moste v elektroenergetsko omrežje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 41/04: Elektroservisi,
d.d., kontaktna oseba: Vojko Vrtačič, Glavarjeva ul. 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/53-427-73, faks 01/56-845-56, elektronska pošta: vojko.vrtacic@elektroservisi.si, internetni naslov: http://www.elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,949.709,41 SIT;
najnižja ponudba 18,949.709,41 SIT, najvišja ponudba 24,239.687,50 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 11,500.000 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 41/04.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV) 18,949.709,41 SIT. Valuta:
90 dni.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
1 skupna ponudbena vrednost (82%),
2. potrjene reference (10%),
3. rok plačila (5%),
4. certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (3% delež).
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 41/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 1. 2004.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 5 ponudb,
od tega 3 pravilne ponudbe in 2 nepravilni
ponudbi.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni
list RS, št. 126-127 z dne 26. 11. 2004,
Ob-32384/04.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestilo o oddaji
natečaja
Storitve
Ob-12398/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij,
kontaktna oseba: Mojca Hren, Tivolska 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-56-49,
faks 01/478-54-70, elektronska pošta: Mojca.hren@gov.si.
II.3) Opis: javni anonimni enostopenjski projektni natečaj za idejno rešitev
prenove kompleksa Zavoda za prestajanje kazni Zapora Dob pri Mirni.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
Prva nagrada v bruto znesku 4,400.000
SIT se podeli elaboratu s šifro »97301«.
Natečajnik ponudnik: Pro 55 biro za projektiranje in inženiring d.o.o.
Avtorji:
– Ksenija Intihar, stud. arh.,
– Robert Jonathan Loher, u.d.i.a.,
– Andrej Mercina, u.d.i.a.
Sodelavec:
– Jagoda Jejčič, abs. dizajna.
Renderji:
– Pajutak.
Strokovni sodelavci:
– statika: Marko Pavlinjek, u.d.i.g., ELEA
d.o.o.,
– strojne inštalacije: Marko Vrabec,
u.d.i.s., OVES d.o.o.,
– elektro inštalacije: Boštjan Vindšnurer,
u.d.i.e., WINKY d.o.o.,
– kuhinjska tehnologija: Jože Skubuc,
tehnolog.
Druga nagrada v bruto znesku 2,800.000
SIT se podeli elaboratu s šifro »33945«.
Natečajnik ponudnik: 3NOM d.o.o.
Avtorji:
Avtorji urbanistične zasnove in arhitekture:
– Jernej Bevk, u.d.i.a.,
– Justin Bevk, u.d.i.a.,
– Katja Ševerkar, abs. arh.
Avtor krajinske arhiteture:
– Luka Javornik, abs. kraj. arh.
Konzultatni:
– Dušan Stupar, u.d.i.k.a., urbanistična
zasnova in krajinska arhitektura,
– Tomaž Kastelic, sistemi varovanja,
– Gašper Blejec, u.d.i.g., komunala,
– Milena Dolgan, grad. teh., izračun
gradbene investicije,
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– Marko Fatur, u.d.i.g., instalacije.
Tretja nagrada v bruto znesku 1,700.000
SIT se podeli elaboratu s šifro »96243«.
Natečajnik ponudnik: Arhe d.o.o.
Avtorji:
– Miha Dešman, u.d.i.a.,
– Katarina Pirkmajer Dešman, u.d.i.a.,
– Rok Bogataj, u.d.i.a.,
– Eva Fišer Berlot, u.d.i.a.,
– Vlatka Ljubanovič, u.d.i.a.,
– Vida Matk, abs. arh.,
– Luka Mladenovič, u.d.i.a.
Konzultacije za gradbene konstrukcije:
– Franc Žugel, u.d.i.g.
Konzultacije za instalacije:
– Franc Peperko, u.d.i.s.
Ocena investicije:
– Irena Bele, kom. inž.
Odkup v bruto znesku 750.000 SIT se
podeli elaboratu s šifro »11235«.
Natečajnik ponudnik: Arhitekt – biro za
projektiranje, Petar Vekić s.p.
Avtorji:
– Petar Vekić, u.d.i.a.,
– Damir Černoga, u.d.i.a.,
– Mateja Kovač, u.d.i.a.,
– Miha Milič, u.d.i.a.,
– Simona Funda, abs. gr.
Odkup v bruto znesku 750.000 SIT se
podeli elaboratu s šifro »24005«.
Natečajnik ponudnik: OFIS arhitekti
d.o.o., Beethovnova 9, 1000 Ljubljana.
Avtorji:
– Rok Oman, u.d.i.a.,
– Špela Videčnik, u.d.i.a.,
– Nejc Batistič, abs. arh.,
– Martina Lipicer, abs. arh.,
– Špela Uršič, abs. arh.,
– Ines Carvalho,
– Rodolfo Goncalves.
Konzultacije za statiko:
– Elea IC d.o.o., Ljubljana,
– Jana Pribakovič, u.d.i.gr.
Konzultacije za strojne instalacije:
– Oves d.o.o., Ljubljana,
– Marko Vrabec, u.d.i.s.
Konzultacije za elektro instalacije:
– Winky d.o.o., Ljubljana,
– Boštjan Vindšnurer, u.d.i.e.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 6.
VI.3) Število tujih udeležencev: 0.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ob-28740/40 z dne
30. 12. 2004.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Mednarodni razpisi
Št. 1714-03-430-49/2005/1

Ob-12400/05

Sklep o izboru
Naslov: Notranje zadeve: Azilni dom v
Ljubljani in Center za tujce Veliki Otok
zraven Postojne – drugi del
2003/004-938-12
Lokaciji: Ljubljana in Veliki Otok zraven
Postojne, Slovenija
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1. Št. objave: Ur. l. RS, št. 44-47/04;
Ob-11137/04, Ob-11138/04.
2. Datum objave razpisa: 30. 4. 2004.
3. Število in nazivi posameznih sklopov:
Dva sklopa:
1. sklop: Azilni dom v Ljubljani – 2 del,
2. sklop: Center za tujce Veliki Otok zraven Postojne – 2. del.
4. Pogodbena vrednost brez DDV:
1. sklop: Azilni dom v Ljubljani – 2 del =
326.146,88 EUR,
2. sklop: Center za tujce Veliki Otok zraven Postojne – 2. del = 525.046,26 EUR.
5. Datum podpisa pogodbe:
1. sklop: Azilni dom v Ljubljani – 2 del =
18. 10. 2004,
2. sklop: Center za tujce Veliki Otok zraven Postojne – 2. del = 27. 9. 2004.
6. Število prejetih ponudb:
1. sklop: Azilni dom v Ljubljani – 2 del =
ena ponudba,
2. sklop: Center za tujce Veliki Otok zraven Postojne – 2. del = ena ponudba.
7. Naziv in naslov uspešnega ponudnika:
1. sklop: Azilni dom v Ljubljani – 2 del =
SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
2. sklop: Center za tujce Veliki Otok zraven Postojne – 2. del = Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 1714-03-430-49/2005/1

Ob-12401/05

Works contract award notice
Home affairs – Asylum Home in
Ljubljana and Aliens’ Centre Veliki otok
near Postojna – part 2
2003/004-938-12
Location – Ljubljana and Veliki Otok
near Postojna, Slovenia
1. Publication reference: OJ RS No.
44-47/04; Ob-11137/04, Ob-11138/04.
2. Publication date of the procurement
notice: 30th April 2004.
3. Lot number and lot title
Two lots:
LOT 1: Asylum Home in Ljubljana –
part 2,
LOT 2: Aliens' Centre Veliki Otok near
Postojna – part 2.
4. Contract value without VAT:
LOT 1: Asylum Home in Ljubljana – part
2 = 326.146,88 EUR,
LOT 2: Aliens' Centre Veliki Otok near
Postojna – part 2 = 525,046,26 EUR.
5. Date of award of the contract:
LOT 1: Asylum Home in Ljubljana – part
2 = 18th October 2004,
LOT 2: Aliens' Centre Veliki Otok near
Postojna – part 2 = 27th September 2004.
6. Number of tenders received:
LOT 1: Asylum Home in Ljubljana – part
2 = 1 tender,
LOT 2: Aliens' Centre Veliki Otok near
Postojna – part 2 = 1 tender.
7. Name and address of successful tenderer:
LOT 1: Asylum Home in Ljubljana – part
2 = SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
LOT 2: Aliens' Centre Veliki Otok near
Postojna – part 2 = Primorje d.d., Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina.
Ministry of Interior
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Javni razpisi
Ob-12632/05
Dopolnitev
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), Pravilnika o
soﬁnanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št.
35/03 in 38/04 – popravek) in Programa nalog na področju kmetijstva v občini Trebnje
za leto 2005 in 2006, sprejetega na seji Občinskega sveta občine Trebnje, dne 28. 2.
2005, Odloka o proračunu občine Trebnje
za leto 2005 (Uradni list RS, št. 21/05) in
Sklepa županje z dne 18. 4. 2005 o prerazporeditvi sredstev, Občina Trebnje objavlja
dopolnitev javnega razpisa za dodeljevanje
sredstev za programe na področju kmetijstva v Občini Trebnje v letu 2005.
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za
programe na področju kmetijstva v občini
Trebnje v letu 2005, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 33-34 z dne 1. 4. 2005, se za
ukrep št. 3 – subvencioniranje reprodukcije
v živinorejo dopolni v delu, ki se nanaša
na višino razpisanih sredstev, in sicer tako,
da znaša skupna okvirna višina razpisanih
sredstev tega ukrepa 12,200.000 SIT.
Ostali pogoji razpisa ostanejo nespremenjeni.
Občina Trebnje
Št. 316-113/2004
Ob-12394/05
Objava obvestila
o zaključku javnega razpisa
Na podlagi navedbe 5. točke javnega
razpisa v Uradnem listu RS, št. 15-16 z
dne 18. 2. 2005, Ob-4456/05 ter 2. točke
javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 36
z dne 8. 4. 2005, Ob-9585/05, objavljamo
zaključek javnega razpisa:
1. Izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije.
2. Naslov izvajalca razpisa: Dimičeva 12,
Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91,
info.aure@gov.si, www.gov.si/aure.
3. Vrsta in obseg javnega razpisa: javni
razpis za ﬁnančne spodbude investicijskim
ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije
v gospodinjstvih za leto 2005 v obsegu sredstev 177,000.000 SIT.
4. Prejemniki nepovratnih sredstev
Za prvo odpiranje v mesecu marcu 2005
smo prejeli 895 vlog. Strokovna komisija je
po ocenjevanju vlog podala predlog ﬁnančnih spodbud prosilcem popolnih vlog po zaporedju predloženih vlog v skupni višini 121
mio SIT.
Za drugo odpiranje v mesecu aprilu smo
prejeli 538 vlog. Strokovna komisija je po
ocenjevanju vlog podala predlog ﬁnančnih
spodbud prosilcem popolnih vlog po zaporedju predloženih vlog v skupni višini 52
mio SIT.
Do vključno 26. aprila 2005 smo evidentirali nadaljnjih 111 ovojnic z oznako razpisa,
kar proporcionalno ustreza za porabo vseh
razpisanih sredstev, zato objavljamo zaključek razpisa.
Prejemniki nepovratnih sredstev bodo
objavljeni na spletni strani soﬁnancerja www.gov.si/aure oziroma ministrstva
www.gov.si/mop.
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5. Datum odposlanja zahteve za objavo:
26. 4. 2005.
Agencija RS za učinkovito rabo in
obnovljive vire energije
Št. 177-05
Ob-12311/05
Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur.
l. RS, št. 87/01 in 96/02), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Ur. l. RS, št 6/03 in 97/03), Pravilnikom o
strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02
in 25/04), Dogovorom o sodelovanju pri
projektu e-knjižnice v letih 2002–2006 med
Ministrstvom za informacijsko družbo in Ministrstvom za kulturo in Dogovorom o sodelovanju v letih 2005–2006 med Ministrstvom
za kulturo in Ministrstvom za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo ter na podlagi sklepa
št. 403-/2005 Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev kulturnih projektov
ter projektov nakupa informacijske in
komunikacijske opreme za potrebe
splošnih knjižnic, ki jih bo v letu 2005
ﬁnancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis 21, oznaka JPR21 2005)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa ter razpisno
področje: predmet javnega razpisa je ﬁnanciranje kulturnih projektov ter ﬁnanciranje
projektov nakupa računalniške in komunikacijske opreme (dalje: IKT) za potrebe splošnih knjižnic. Razpisno področje je knjižnična
dejavnost splošnih knjižnic.
2. Namen in cilji javnega razpisa: sredstva se razpišejo z namenom, da se izpelje
naloga države, da prispeva del sredstev za
podporo usklajenemu razvoju knjižnične dejavnosti. Namen razpisa je soﬁnanciranje
kulturnih projektov ter projektov nakupa IKT
v splošnih knjižnicah, ki se sklada z javnim
interesom na področju kulture, tj. zagotavlja optimalne knjižnične storitve v splošnih
knjižnicah, ponudbo informacij in storitev, ki
so osredotočene na kulturne, izobraževalne,
informacijske in raziskovalne ter socialne
potrebe okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje in podpira vseživljenjsko učenje,
smotrno izrabo prostega časa, omogoča
uporabo elektronskega gradiva in interneta
ter s tem prispeva k razvoju informacijske
pismenosti, neformalnega izobraževanja in
informiranosti uporabnikov. Cilj razpisa je
spodbuditi in podpreti splošno dostopnost
informacij in storitev v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic.
3. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki izvajajo
knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu z 2. in 16. členom Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01 in 96/02) in so lahko
samostojne pravne osebe ali organizacijske
enote v okviru samostojnih pravnih oseb (v
nadaljevanju: knjižnice).
Razpisno področje je tisto delovno področje predlagatelja, ki večinsko opredeljuje
predlagateljevo dejavnost. Razpisno področje, ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična
dejavnost.
Predlagatelj projekta je splošna knjižnica
ali druga samostojna pravna oseba, katere
organizacijska enota je splošna knjižnica, in
v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo. Predlaga-

telj projekta za potrebe splošnih knjižnic je
lahko tudi knjižnični informacijski servis, ki
ga zastopa direktor, ali zveza splošnih knjižnic, ki jo zastopa predsednik zveze.
Upravičena oseba je osrednja knjižnica,
navedena v Prilogi 1 k Pravilniku o pogojih za
izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/03, v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik), oziroma njena pravna naslednica,
knjižnični informacijski servis in zveza splošnih
knjižnic. Ti so upravičeni do prijave na razpis
in do vseh razpisnih postopkov.
Soﬁnancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica
predlagatelja.
Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca.
Zaprošeni znesek ﬁnanciranja projekta
je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi
v okviru dovoljenega limita in predvidenih
stroškov projekta.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta,
prikazane v ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
4. Razpisno področje in razpisani projekti
Razpisno področje je knjižnična dejavnost
splošnih knjižnic. Razpisno področje obsega
možnost prijave naslednjih projektov:
1. strokovnega in informacijskega usposabljanja,
2. digitalizacije,
3. nakupa IKT.
Predmet soﬁnanciranja pod točko 1) je
organizacija strokovnega usposabljanja
zaposlenih (npr.: organizacija konferenc,
delavnic, tečajev ipd.), organizacija informacijskega usposabljanja uporabnikov ter
usposabljanje zaposlenih za uporabo interneta in digitalizacijo.
Predmet soﬁnanciranja pod točko 2) je
izvajanje projektov digitalizacije v knjižnicah
(npr.: priprava informacijskih vsebin na podlagi digitaliziranega knjižničnega gradiva).
Predmet soﬁnanciranja pod točko 3) so
projekti nakupa IKT, in sicer:
a) za vzpostavitev ali posodobitev avtomatizirane izposoje v sistemu COBISS,
b) za vzpostavitev posamičnih delovnih
postaj za uporabnike, z dostopom do interneta,
c) za vzpostavitev delovnih postaj za
uporabo modulov COBISS3 v splošnih
knjižnicah,
d) za nakup knjigomata,
e) za vzpostavitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic,
f) za vzpostavitev e-knjižnice, ureditev
prostora e-knjižnice ter vzpostavitev spletnih aplikacij,
g) za optimalno delovanje sistema in
servisov COBISS v celotni mreži splošnih
knjižnic.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2004, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva
v letu 2004);
– predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek ﬁnanciranja ne presega 70% vseh
predvidenih stroškov posameznega projek-
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ta, skupni zaprošeni znesek vseh predlaganih projektov pa ne presega 10% razpisanih
sredstev; pogoj ne velja za projekte, ki jih prijavljata knjižnični informacijski servis in zveza
splošnih knjižnic, in za projekte za vzpostavitev e-knjižnice, ureditev prostora e-knjižnice
ter vzpostavitev spletnih aplikacij; pri projektih
za vzpostavitev e-knjižnice, ureditev prostora
e-knjižnice ter vzpostavitev spletnih aplikacij
zaprošeni znesek ﬁnanciranja ne sme presegati 7,5 mio SIT, pri čemer sredstva za ureditev prostora ne smejo presegati 800.000 SIT
in sredstva za vzpostavitev spletnih aplikacij
ne smejo presegati 500.000 SIT (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju ﬁnančnega deleža);
– niso že prejeli sredstev Ministrstva za
kulturo in/ali Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo za isti projekt (obvezno
dokazilo: originalna izjava o tem, da predlagatelj še ni prejel sredstev Ministrstva za kulturo
in/ali Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo za isti projekt);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost), in sicer:
– v primeru prijave projekta nakupa IKT
za uvedbo e-knjižnice zagotavljajo javen in
brezplačen dostop do IKT (obvezno dokazilo:
izjava predlagatelja o zagotovitvi javnega in
brezplačnega dostopa do IKT opreme);
– v primeru prijave projekta IKT za uvedbo e-knjižnice zagotovijo, da bodo omogočili
dostop do IKT vsaj 5 dni v tednu vsaj 6 ur
dnevno (obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi dostopa do IKT opreme vsaj 5 dni v tednu
vsaj 6 ur dnevno);
– v primeru prijave projekta nakupa IKT
za uvedbo e-knjižnice zagotovijo ﬁnanciranje
povezave do svetovnega spleta (obvezno dokazilo: izjava o zagotovitvi ﬁnanciranja povezave do svetovnega spleta);
– izjavijo, da bo nabavljena IKT v skladu s
speciﬁkacijo, določeno v razpisni dokumentaciji, razen v točkah, ki jih posebej obrazložijo
v ustreznih prijavnih obrazcih in jih odobri
strokovna komisija (obvezno dokazilo: izjava,
da bo nabavljena IKT oprema skladna s speciﬁkacijo v razpisni dokumentaciji);
– zagotovijo, da bodo izvedli nakup IKT in
storitev po postopku, določenem v Zakonu o
javnih naročilih – uradno prečiščeno besedilo
/ZJN-1-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 36/04) (obvezno
dokazilo: izjava o zagotovitvi, da bosta nakup
IKT in storitev izvedena po postopku, določenem v Zakonu o javnih naročilih);
– ne prijavljajo projektov oziroma vsebin,
s katerimi kandidirajo ali so že bili izbrani
v okviru neposrednega poziva za soﬁnanciranje posebnih nalog območnih knjižnic ali
za izvajanje nalog splošnih knjižnic za pripadnike narodnih skupnosti, ki jih bo v letu
2005 ﬁnanciralo ministrstvo (obvezno dokazilo: originalna izjava o tem, da predlagatelj
ne sodeluje na razpisu z že prijavljenimi ali
izbranimi vsebinami).
5.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno
področje imenuje minister.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih pogojev
za sodelovanje na razpisu, in prepoznih in/ali
prepozno dopolnjenih vlog.
6. Razpisni kriteriji: strokovna komisija za
knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev
obravnavala na podlagi splošnih in prednost-

nih razpisnih kriterijev, razen vlog pod točko
g), katere bo obravnavala na podlagi splošnih
kriterijev, in sicer 1., 2. in 4. alineje točke 6.1
(končna ocena bo določena tako, da bo dobljeno število točk pomnoženo z dve).
6.1 Splošni razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– celovitost in ustreznost projekta,
– ustreznost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta
na področju prijavljenega projekta,
– stopnja predlagane ﬁnančne soudeleženosti predlagatelja s sredstvi občin(-e), lastnimi sredstvi ali sredstvi iz drugih virov;
– izvedljivost projekta glede na predvidene stroške.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavani predlagatelji, ki bodo izpolnjevali naslednje kriterije:
6.2.1 Za vloge pod točko 1): projekti strokovnega in informacijskega usposabljanja
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese
ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni
projekti),
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru lokalne skupnosti ali države (večpodročni
projekti),
– izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos
učinkov projekta na druge splošne knjižnice
(vzorčni projekti).
6.2.2 Za vloge pod točko 2): projekti digitalizacije
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese
ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni
projekti),
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru lokalne skupnosti ali države (večpodročni
projekti),
– izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos
učinkov projekta na druge splošne knjižnice
(vzorčni projekti).
6.2.3 Za vloge pod točko 3): projekti nakupa IKT
a) nakup IKT za uvedbo ali posodobitev
avtomatizirane izposoje gradiva
– izposoja v krajevni knjižnici (ali bibliobusu) doslej ni bila avtomatizirana,
– delež soﬁnanciranja s strani občin(-e)
presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ 350.000
SIT;
b) nakup IKT za oblikovanje delovnih postaj za uporabnike z dostopom do interneta
– knjižnica doslej ni imela dostopa do interneta za uporabnike,
– delež soﬁnanciranja s strani občin(-e)
presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ 350.000
SIT;
c) nakup IKT za vzpostavitev delovnih postaj za uporabo modulov COBISS3 v splošnih
knjižnicah
– knjižnica še ne uporablja modulov
COBISS3,
– delež soﬁnanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ 350.000
SIT;
d) nakup knjigomata
– knjižnica še nima knjigomata,
– delež soﬁnanciranja s strani občin presega 20% vrednosti projekta,
– predvidena cena knjigomata največ
4,500.000 SIT;
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e) vzpostavitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic
– knjižnica še nima informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic,
– delež soﬁnanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta,
– predvideni čas implementacije oziroma
migracije iz obstoječe platforme;
f) nakup IKT za vzpostavitev e-knjižnice,
ureditev prostora e-knjižnice ter vzpostavitev
spletnih aplikacij
– ustreznost prostora za postavitev IKT
opreme,
– dostopnost do tehnologij in znanja informacijske družbe,
– predvidena stopnja učinkovitosti izrabe
IKT,
– trenutna stopnja opremljenosti z IKT.
7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki jih bo
ministrstvo na predlog strokovne komisije uvrstilo na seznam izbranih projektov.
Najvišje število prejetih točk po splošnih in
prednostnih kriterijih za posamezni projekt je
61 točk. Najvišje število prejetih točk po splošnih kriterijih za posamezni projekt je 40 točk,
najvišje število prejetih točk po prednostnih
kriterijih za posamezni projekt je 21 točk.
Izjema so projekti pod točko g) nakup IKT
za delovanje sistema COBISS za potrebe
splošnih knjižnic, kjer bo končna ocena določena na podlagi splošnih kriterijev, in sicer
1., 2. in 4. alineje točke 6.1, tako da bo dobljeno število točk po splošnih kriterijih pomnoženo z dve.
Uvrstitev v izbor pomeni seštevek vsaj 32
točk ali več pri posameznem projektu. Višina
odobrenih sredstev bo odvisna od dosežene
skupne ocene projekta in števila izbranih projektov v okviru razpisanih sredstev.
Skupna ocena projektov bo opisna po
naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (46-61), ustrezno (32-45), nezadovoljivo (do 31).
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR21 -2005, znaša okvirno
102,000.000 SIT.
Sredstva bodo predvidoma dodeljena največ 63 predlagateljem.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena proračunska sredstva morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2005.
10. Razpisni rok: razpis se začne 6. 5.
2005 in se zaključi 6. 6. 2005.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje na
razpisu,
– navedbo obveznih prilog za posamezni
element prijavljenega projekta,
– prijavne obrazce,
– ocenjevalni list.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne
strani ministrstva http://www.gov.si/mk. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času
razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za področje »Knjižnič-
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na dejavnost« in mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti
predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do 6. 6. 2005
oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na projektni razpis 2005 z obvezno navedbo
razpisnega področja (knjižnična dejavnost) in
oznako JPR21 2005. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Če prijavitelj prijavi dva ali več
projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni
kuverti in za vsak projekt priložiti popolno razpisno dokumentacijo.
12.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno
6. 6. 2005 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva.
12.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
12.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti je možno le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
12.5 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Izločitev vlog
Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopolnjene;
– ki so nepopolne.
14. Pristojni uslužbenki: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom
sta pristojni: mag. Jelka Gazvoda: tel.
01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si, in
mag. Tatjana Likar: tel. 01/369-59-65, tatjana.likar@gov.si, mag. Samo Zorc, tel.
01/478-83-64, samo.zorc@gov.si, pa za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z nakupom IKT za vzpostavitev e-knjižnice, ureditev
prostora e-knjižnice ter vzpostavitev spletnih
aplikacij.
15. Uradne ure: uradne ure ministrstva so
vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih
ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, Ljubljana), kot je navedeno v
točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo začelo 9. 6. 2005.
Strokovno presojo in ocenjevanje bo strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur.
l. RS, št. 6/03 in 97/03).
Ministrstvo za kulturo
Ob-12316/05
Na podlagi 16. člena Zakona o državni
upravi (Ur. l. RS, št. 24/05 – UPB3), Zakona
o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 -UPB), Zakona
o spremljanju državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
37/04), Uredbe o posredovanju podatkov in
poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in
pomočeh po pravilu »de minimis« (Ur. l. RS,
št. 61/04), Programa soﬁnanciranja mladinske in strokovne periodike 2004-2008 z dne
28. 11. 2003, odločbe Ministrstva za ﬁnance št. 4444-05-1/2004/1 z dne 7. 1. 2004 o
podaljšanju sheme pomoči de minimis »Založništvo strokovne in mladinske periodike
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v šolstvu« do 31. 12. 2006 (št. priglasitve:
M003-5022886-2003/I), Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2004 in 2005 (Ur. l.
RS, št. 130/03), Proračuna RS za leti 2004
in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.
l. RS, 108/04) minister za šolstvo in šport
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje mladinske in strokovne
periodike v Republiki Sloveniji v letu
2005
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in šport
Republike Slovenije, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa je soﬁnanciranje:
A) strokovnih periodičnih publikacij, ki so
pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja,
B) mladinskih periodičnih publikacij, ki so
pomembne za razvoj vzgoje in izobraževanja.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji vlog:
3.1. Na javni razpis se lahko prijavijo izdajatelji periodičnih publikacij (v nadaljnjem
besedilu: revije), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da je revija vpisana v razvid medijev
skladno z 12. členom Zakona o medijih, (Ur.
l. RS, št. 35-2043/01) oziroma je vložila vlogo
za vpis v razvid medijev,
– revija izhaja v nakladi najmanj 400 izvodov na številko,
– da letno izideta vsaj 2 številki,
– da je uredniški program revije skladen
s cilji vzgoje in izobraževanja, kot so opredeljeni z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96, 22/00, 64/01, 101/01, 108/02, 34/03 in
Ur. l. RS, št. 79/03),
– da pomoč, ki jo je izdajatelj prejel v obdobju preteklih treh let kot de minimis pomoč,
ne presega 100.000 EUR ne glede na inštrument ali namen pomoči (87. člen Uredbe o
namenih in pogojih za dodeljevanje državnih
pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za
upravljanje posameznih shem državnih pomoči – de minimis pomoč),
– da revija izhaja v Republiki Sloveniji in v
slovenskem jeziku,
– da revija do dneva objave razpisa izhaja
najmanj eno neprekinjeno leto,
– da revija izhaja v tiskani obliki,
– da ima revija zagotovljen stalni prihodek
od naročnine oziroma prodaje revije.
3.2. Dodaten pogoj za mladinsko periodiko:
– v posamezni številki revije oglasni prostor ne sme presegati 10% celotnega obsega
te številke (oglaševalske vsebine določa 46.
člen Zakona o medijih).
4. Merila za izbor prejemnikov soﬁnanciranja:
Merila in postopek za izbor revij so naslednja:
4.1. za mladinsko periodiko:
4.1.1. uporabnost revije v šolski praksi (pri
pouku) – 20 točk,
4.1.2. vzgojno-izobraževane vsebine v
reviji prispevajo k celovitemu razvoju predšolskih otrok, učencev, dijakov ali študentov;
vsebinska pestrost revije glede na različna
področja človekove ustvarjalnosti, prirejena
razvojnim stopnjam predšolskih otrok, učencev, dijakov ali študentov – 20 točk,
4.1.3. vsebinska kakovost revije (razvidnost strokovnega izbora prispevkov) – 20
točk,

4.1.4. estetska kakovost in pestrost revije
– z likovnim in oblikovnim izgledom skrbi za
razvijanje in bogatenje likovne in estetske občutljivosti mladih ljudi (razvidnost strokovnega
izbora prispevkov) – 20 točk,
4.1.5. prepoznavnost in edinstvenost revije v slovenskem vzgojno-izobraževalnem
prostoru, reference (citiranost) o reviji v letu
2002 in 2003, odmevnost njenih projektov,
internetna domača stran revije (vsebinska pestrost, izvirnost, interaktivnost) ter njena razširjenost (prodana naklada in delež pokritosti
ciljne skupine bralcev) – 20 točk,
skupaj največ: 100 točk;
4.2. za strokovno periodiko:
4.2.1. uporabnost revije v šolski praksi
– 10 točk,
4.2.2. delež, ki ga revija vsebinsko namenja strokovnim vprašanjem ter praktičnim
spoznanjem na področju vzgoje in izobraževanja – 20 točk,
4.2.3. vsebinska pestrost revije glede na
različna področja vzgoje in izobraževanja;
vsebinsko zagotavlja pluralnost vednosti (različne znanstvene paradigme, smeri in teoretični tokovi) – 20 točk,
4.2.4. delež aktualnih vsebin na področju
vzgoje in izobraževanja – 20 točk,
4.2.5. raven recenzentskih meril za objavo
prispevkov – 10 točk,
4.2.6. prepoznavnost in edinstvenost revije v slovenskem vzgojno-izobraževalnem
prostoru, reference (citiranost) o reviji v letu
2003 in 2004, odmevnost njenih projektov,
internetna domača stran revije (vsebinska pestrost, izvirnost, interaktivnost) ter njena razširjenost (prodana naklada in delež pokritosti
ciljne skupine bralcev) – 20 točk,
skupaj največ: 100 točk.
Po opravljeni oceni ekspertna skupina izloči tiste mladinske oziroma strokovne revije,
ki so po merilih iz 3. točke dosegle skupaj
manj kot 61 točk (največje možno število točk
je 100), in tiste revije, ki so pri kateremkoli posameznem merilu iz 3. točke dosegle 0 točk
(za mladinske revije so to merila od 3.1.1.
do 3.1.5., za strokovne revije pa od 3.2.1.
do 3.2.6.) Višina odobrenih sredstev za posamezno vlogo je odvisna od skupne višine
prejetih točk tistih predlagateljev vlog, ki so
dosegli vsaj 61 točk.
Korigiranje točk poteka po opisni vrednostni lestvici (kategorije) in na način, ki je
naveden v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev tega razpisa znaša 50,000.000 SIT, in sicer:
– do 30,000.000 SIT za soﬁnanciranje
strokovnih periodičnih publikacij,
– do 20,000.000 SIT za soﬁnanciranje
mladinskih periodičnih publikacij.
6. Rok, do katerega morajo biti porabljena
dodeljena sredstva: mladinske in strokovne
revije, ki bodo soﬁnancirane po tem razpisu,
morajo biti izdane do 31. 12. 2005.
7. Vloga za razpis
Vloga za razpis mora vsebovati:
7.1. pravilno in v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec MŠŠ SMP/2005;
7.2. obvezne priloge I.:
1. potrjen uredniški program za leto 2005
z zapisnikom seje uredniškega odbora, na
kateri je bil program sprejet;
2. recenzija o ustreznosti revije glede na
področje, ki ga revija pokriva, oddana na
obrazcu za recenzente, ki je del prijavnega
obrazca. Recenzent mora biti strokovnjak z
znanstvenim nazivom s področja, ki ga pokriva revija, in ne sme biti član uredništva ne
uredniškega odbora te revije;
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3. predračun tiskarne, ki mora vsebovati
vse tehnične podatke, ki vplivajo na ceno
revije; iz predračuna mora biti razvidna cena
tiska na izvod revije;
4. reference o reviji za leto 2004 (fotokopije odzivov na revijo oziroma podatki o
citiranosti revije) ter kratka predstavitev njene
spletne strani,
5. pisna izjava predlagatelja vloge, da
skupna vsota de minimis pomoči, ki jih je
prejel v obdobju preteklih treh let, ne glede
na inštrument ali namen pomoči, ne presega
100.000 EUR (de minimis pomoč),
6. trije izvodi zadnje izdane številke revije
(če revija v zadnjem letu ni bila soﬁnancirana
s strani ministrstva).
7.3. obvezna priloga II. (velja le za revije, ki v letu 2004 niso prejemale subvencije
MŠŠ):
1. po en izvod vseh številk, izdanih v letu
2004,
2. dokazilo o vpisu v razvid medijev (del
prijavnega obrazca);
7.4. obvezna priloga III. – velja samo za
strokovne revije:
1. opis recenzentskih meril za objavo prispevkov v reviji.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
8.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve, ne glede na način dostave:
Vloge morajo prispeti v zapečateni ovojnici v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport
na naslov: Ministrstvo RS za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, najkasneje
27. 5. 2005 do 14. ure (velja poštni žig do
vključno 27. 5. 2005).
8.2. Opremljenost vloge – na ovojnici vloge mora biti:
– vidna označba: "Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za subvencioniranje mladinske
in strokovne periodike v letu 2005: sklic na
številko 612-01-1/2005",
– naslov ministrstva,
– naslov vlagatelja.
8.3. V vsaki poslani pošiljki je lahko vloga
le za eno revijo skupaj s svojo fotokopijo.
8.4. Nepravilno označene ali nepravilno
izpolnjene vloge ter vloge, ki niso oddane v
roku, bo komisija zavrnila v postopku odpiranja vlog in jih vrnila predlagatelju vloge.
9. Odpiranje vlog: postopek javnega razpisa in odpiranje vlog, prispelih na razpis,
vodi Strokovna komisija za izvedbo javnega
razpisa. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo dne 31. 5. 2005. Glede na pričakovano veliko število vlog odpiranje vlog ne
bo javno.
10. Rok, v katerem bodo predlagatelji vlog
obveščeni o izidu javnega razpisa: predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog.
11. Razpisna dokumentacija in informacije o razpisni dokumentaciji:
11.1. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec MŠŠ SMP/2005,
– postopek in merila za izbor revij,
– vzorec pogodbe.
11.2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v vložišču Ministrstva RS za
šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, ali poiščejo na domači spletni strani MŠŠ
(http://www.mszs.si).
11.3. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo pri
Tonetu Vrhovniku Straki na Ministrstvu RS

za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana,
osebno ali po telefonu 01/478-42-22, vsak
delavnik od 9. do 13. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 361-01/2005-01
Ob-12306/05
Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas, kot prodajalec, na podlagi 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), po Sklepu Občinskega
sveta občine Kostel ter Programa prodaje
občinskega ﬁnančnega in stvarnega premoženja, Proračuna Občine Kostel za leto 2005,
(Uradno glasilo Občine Kostel, št. 01/05),
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
I. Predmet zbiranja ponudb za prodajo so
naslednje nepremičnine:
1. Stavba stare osnovne šole v Vasi,
skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem:
– parc. št. 55, k.o. Pirče, stavbišče,
146 m2,
– parc. št. 55, k.o. Pirče, neplodno,
500 m2,
– parc. št 2083/1, k.o. Pirče, njiva 2. r,
420 m2,
– parc. št. 1020/1, k.o. Pirče, sadovnjak,
3.r, 198 m2,
– parc. št. stp. 57/1, k.o. Pirče, stavbišče,
57 m2.
Skupaj v izmeri 1.321 m2.
2. Stavbno zemljišče v naselju Potok:
– parc. št. 2563/2, k.o. Pirče, pot,
627 m2,
– parc. št. 1723/3, k.o. Pirče, pašnik 4,
950 m2,
– parc. št. 1723/6, k.o. Pirče, pašnik 4,
921 m2.
Skupaj v izmeri 2.498 m2.
II. Kriteriji, ki jih mora zainteresirani kupec
zadovoljevati, da bo uvrščen v skupino primernih kupcev:
1. Najnižja ponudbena vrednost za nepremičnino pod tč. 1 znaša 18,000.000 SIT.
2. Najnižja ponudbena vrednost za nepremičnino pod tč. 2 znaša 14,000.000 SIT.
III. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije, ki se izkažejo s kopijo izpisa iz
registra pravnih oseb in ﬁzične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije;
– za sodelovanje na razpisu je potrebno
vplačati varščino v višini 10% izklicne cene
– najnižje ponudbene vrednosti, najkasneje
do roka za predložitev ponudb, na TRR št.
01365-0100005397 pri UJP enota Novo mesto. Dokazilo o plačani varščini se predloži
pisni ponudbi in je njen sestavni del;
– vse dajatve v zvezi s predmetom prodaje vezane na prenos pravice razpolaganja,
skupaj s stroški za vpis v zemljiško knjigo,
plača kupec;
– kupec je dolžan pogodbo podpisati v
roku 15 dni po izbiri ponudnika, preostanek
kupnine pa plačati v roku 30 dni po podpisu
pogodbe. Kolikor kupec pogodbe ne podpiše
v roku 15 dni po končani izbiri se mu plačana
varščina ne vrne in se šteje, da je odstopil
od ponudbe.
IV. Osnovni kriteriji, po katerih se bodo
vrednotile ponudbe:
– najvišja ponujena cena – 60 točk,

Št.

45 / 6. 5. 2005 /

Stran

3355

– opravljanje ustreznih dejavnosti – 20
točk,
– število novih delovnih mest registriranih
na območju Občine Kostel – 20 točk.
V. Ogled nepremičnine bo mogoč do
31. 5. 2005, po predhodnem dogovoru, tel.
01/89-48-006 ali 041/413-545. Kontaktna
oseba je Aleš Marolt.
VI. Ponudbe se oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jih interesenti dobijo
na Občini Kostel, Vas 1, 1336 Vas, v času
uradnih ur.
VII. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami je potrebno predložiti do vključno 6. 6.
2005, do 12. ure, v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«, na naslov Občina Kostel, Vas 1,
1336 Vas.
VIII. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 6. 6. 2005, ob 12. uri v prostorih Občine Kostel, Vas 1, 1336 Vas.
IX. Ostale določbe:
– nepremičnini se prodajata po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– obveznost Občine Kostel, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena;
– komisija lahko s soglasjem župana
kadarkoli ustavi postopek do sklenitve pravnega posla;
– podrobnejše informacije dobite pri Alešu Maroltu, na tel. 01/89-48-006 ali GSM:
041/413-535 v času uradnih ur, in sicer: ponedeljek in sreda od 9. do 12. ure in v četrtek
od 14. do 16. ure.
Občina Kostel
Št. 068-6/2004-20
Ob-12313/05
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Zreče (Ur. l. RS, št. 139/04), razpisuje Občina Zreče
javni razpis
za soﬁnanciranje socialno varstvenih
programov in programov drugih društev
na območju Občine Zreče
v letu 2004
1. Predmet javnega razpisa so ﬁnančna
sredstva iz proračuna Občine Zreče za izvajanje nalog na področju socialnega varstva in programov društev za leto 2005. Za
izvajanje razpisanih programov ima Občina
Zreče v proračunu za leto 2005 okvirno zagotovljenih:
– proračunska postavka D 5 – soﬁnanciranje programov humanitarnih društev
600.000 SIT;
– proračunska postavka D 6 – soﬁnanciranje letovanja socialno ogroženih otrok
1,300.000 SIT;
– proračunska postavka R 02 – programi
društev 1,500.000 SIT.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
– organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki jih v skladu z zakonom
ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti,
z namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov;
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– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neproﬁtne organizacije, ki jih v skladu z
zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov
in občanov Občine Zreče;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali
občinske programe izboljšanja kvalitete življenje ter druge pomembne programe za
občane Občine Zreče.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Zreče oziroma na njene občane.
3. V letu 2005 bo Občina Zreče soﬁnancirala naslednje naloge in programe:
– soﬁnanciranje programov in projektov
humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
– soﬁnanciranje letovanja zdravstveno in
socialno ogroženih otrok;
– soﬁnanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
– organiziranje prostovoljnega dela z
vsemi generacijami;
– delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih
društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega
varstva in se njihova dejavnost ne soﬁnancira iz drugih proračunskih postavk.
4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo
na javni razpis s prilogami (obrazec lahko
dvignete v tajništvu Občine Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče).
b) dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Zreče oziroma da delujejo tudi na
območju Občine Zreče in odločbo o registraciji društva;
c) poročilo o delu in ﬁnančno poročilo
za leto 2004, če je program bil soﬁnanciran
s strani občinskega proračuna v letu 2004,
potrjeno na ustreznem organu društva;
d) davčno številko in številko žiro računa;
e) program dela in ﬁnančni načrt za leto
2005;
d) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, podatke o številu članov društva,
seznam članov z območja Občine Zreče ter
podatke o višini članarine.
Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako
prijavljeno akcijo, iz katerega bodo razvidni
tudi pričakovani učinki akcije, s prikazom
posameznih stroškov;
c) ﬁnančni načrt (kalkulacija) in prikaz
stroškov po posameznih elementih ter vire
ﬁnanciranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora
ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo.
5. Merila za dodelitev sredstev:
– popolna dokumentacija – pogoj;
– sedež društva ali podružnice je na območju Občine Zreče oziroma je program
dejavnosti zastavljen tako, da organizacija
vključuje v program člane iz Občine Zreče;
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– kvaliteta programov, (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati
udejstvovanj na različnih področjih...);
– vključenost članov iz Občine Zreče.
6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je sreda, 25. maj
2005, do 15. ure, osebno ali s priporočeno
pošto, na naslov: Občina Zreče, Cesta na
Roglo 13b, Zreče. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za
programe socialnega varstva in programe
drugih društev 2005« z navedbo naslova
pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.
7. Občinska uprava po zaključku razpisa
pripravi predlog izbora izvajalcev in ga posreduje Komisiji za družbene in društvene
zadeve, ta pa v potrditev županu. O izboru
bodo kandidati pisno obveščeni v 30 dneh
po sprejemu sklepa župana. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na občinski upravi Občine
Zreče (tel. 03/757-17-05).
Občina Zreče
Št. 41403-3/2005
Ob-12317/05
Na podlagi 4. člena Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega proračuna za investicije v kmetijsko dejavnost v
Občini Puconci (Ur. l. RS, št. 71/03) objavlja
Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci
javni razpis
za subvencioniranje realne obrestne
mere za investicijske kredite v
kmetijstvu v Občini Puconci
1. Predmet javnega razpisa so sredstva
v višini 500.000 SIT, ki se bodo dodelila za
subvencioniranje realne obrestne mere za
investicijske kredite v kvoti 15,000.000 SIT.
2. Upravičenci: upravičenci so ﬁzične
osebe s statusom kmeta in s stalnim prebivališčem na območju Občine Puconci.
3. Nameni: materialne in nematerialne
investicije v kmetijstvu.
4. Upravičeni stroški:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja
zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov in
zemljišča za opravljanje dejavnosti;
– stroški nakupa in gradnje poslovnih
prostorov in prostorov za proizvodnjo in
kmetijsko dejavnost;
– stroški nakupa opreme.
5. Osnovni pogoji:
– subvencijo realne obrestne mere lahko
pridobijo prosilci, ki imajo med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev;
– investicija, ki je predmet subvencije, se
mora ohraniti v Občini Puconci vsaj 5 let po
njenem zaključku;
– investicije oziroma posojila, odobrena
od 1. 11. 2004 in v letošnjem letu.
6. Kreditni pogoji:
– višina kredita:
– do 55% upravičenih stroškov investicije;
– najmanjši znesek kredita 1,000.000
SIT;
– največji znesek kredita 3,000.000
SIT;
– doba vračanja: do tri leta;
– obrestna mera: TOM + bančna realna
obrestna mera;
– subvencija obrestne mere: do 5% realne obrestne mere;
– vračanje kredita: v skladu s kreditno pogodbo, ki jo sklene kreditojemalec
z banko.
7. Potrebna dokumentacija:

– kratek opis investicije z osnovnimi podatki o investiciji, vključujoč ekonomsko
upravičenost investicije, oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva ter poklicne
sposobnosti in zmožnosti upravičenca (izdela kmetijska svetovalna služba);
– posestni list;
– dokazilo o statusu kmeta;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter potrdilo o plačilu obveznosti do občine
oziroma krajevne skupnosti,
– odvisno od namena porabe:
a) overjena kupoprodajna pogodba ali
predpogodba za nakup kmetijskih zemljišč;
b) veljaven predračun za gradbena dela
oziroma nakup opreme;
– v primeru, da gre za gradnjo, mora biti
priložen ustrezen upravni akt: gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija;
– mnenje kmetijske svetovalne službe;
– izjava, da upravičenec za določen
namen ni dobil državne pomoči oziroma v
kakšni višini je že dobil pomoč.
8. Koriščenje sredstev: krediti se odobrijo na podlagi pozitivne rešitve vloge s
strani občine ter pozitivnega sklepa banke, s
katero sklene občina dogovor o poslovnem
sodelovanju. Kreditojemalec prične koristiti
sredstva na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe z
banko.
9. Rok in način vložitve vloge:
Rok za vložitev vlog je do izkoriščenosti sredstev oziroma najkasneje do 30. 10.
2005.
Vloge se pošljejo s priporočeno pošto
na naslov: Občina Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci, oziroma vložijo neposredno
v sprejemni pisarni Občine Puconci. Predložena vloga mora biti v zaprti ovojnici in
označena z oznako »Javni razpis – Krediti
v kmetijstvu«.
10. Obravnava vlog
Občinska uprava opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisu. Na
podlagi pozitivne ocene vloge ter pozitivnega sklepa banke izda župan sklep o
odobritvi.
Neutemeljene vloge se zavrnejo, prepozno prispele pa zavržejo. Vlagatelji nepopolnih vlog se pozovejo, da dopolnijo vloge.
Rok dopolnitve je 10 dni od dneva prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo,
se zavržejo.
Vse informacije v zvezi z razpisom se
dobijo na Občini Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, ali na telefon 02/545-91-00. Kontaktni osebi sta Svetlana Luthar in Geza
Sočič.
Občina Puconci
Št. 41403-2/2005
Ob-12318/05
Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 54/00), 30. člena Statuta
Občine Puconci (Ur. l. RS, št. 35/99, 23/01,
65/02 in 89/02), Proračuna Občine Puconci
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 13/05), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04)
in 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Puconci
(Ur. l. RS, št. 14/03, 44/04 in 17/05) Občina
Puconci objavlja
razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Puconci
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I. Predmet razpisa: predmet razpisa je
dodelitev ﬁnančnih sredstev v obliki subvencij in plačil storitev za leto 2005 za ukrepe,
ki so opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Puconci.
II. Upravičenci za dodelitev sredstev:
upravičenci za dodelitev sredstev so ﬁzične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini Puconci, ki se ukvarjajo s pridelavo in
predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na
kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na
področju razvoja kmetijstva in podeželja.
III. Skupna vrednost razpisanih sredstev:
skupna vrednost razpisanih sredstev za soﬁnanciranje kmetijskih ukrepov v letu 2005
znaša 18,500.000 SIT.
IV. Subvencije za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja: višina razpisanih
sredstev, nameni in pogoji za pridobitev pomoči. Prijave na razpis bodo ovrednotene na
podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana
pri razdeljevanju proračunskih sredstev:
1. Živinoreja
1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v
živinoreji
Skupni predvideni znesek za ukrep:
4,170.000 SIT.
Višina pomoči
– 50% upravičenih stroškov osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali
kobil.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji.
1.2. Nakup mlekovodov, molzišč, hladilne tehnike ter pripadajoče opreme
Skupni predvideni znesek za ukrep:
199.900 SIT.
Višina ukrepa
– Subvencija znaša 20% (brez DDV)
upravičenih stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun za izvedeno storitev in materiala
pooblaščene organizacije – servisa molznih
strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta
opravljene storitve).
1.3. Spodbujanje razvoja čebelarstva in
zdravstvene zaščite čebel
Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,000.000 SIT.
Višina pomoči
– Subvencija znaša do 70% (brez DDV)
za zdravljenje čebeljih družin.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci do subvencij so čebelarska
društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanašajo na
zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
2. Rastlinska pridelava
2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti
tal z vključevanjem ugodilk in strniščnih poljščin v kolobar
Skupni predvideni znesek za ukrep:
653.8000 SIT.
Višina pomoči
– 30% (brez DDV) stroškov nabave materiala.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun pooblaščene organizacije, iz katerega je razvidna vrsta materiala.

2.2. Soﬁnanciranje testiranja škropilnic
in pršilnikov ter soﬁnanciranje analiz zemlje
in krme
Skupni predvideni znesek za ukrep:
428.700 SIT.
Višina pomoči
– 50% upravičenih stroškov za testiranje
škropilnic in pršilnikov,
– 50% upravičenih stroškov za analizo
zemlje in krme.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi
uporabnikov storitev: testiranja škropilnic,
pršilnikov,
– račun pooblaščene organizacije za
analizo zemlje in krme.
3. Ureditev kmetijskih zemljišč
3.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije
Skupni predvideni znesek za ukrep:
3,000.000 SIT.
Sredstva so namenjena upravičencem
za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne
pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev
pašnikov do končne postavitve električne
ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč ter
druga manjša zemeljska dela z namenom
izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev
obdelave kmetijskih zemljišč.
Višina pomoči
– soﬁnancira se krčenje drevesne zarasti
in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč do 100.000 SIT/vlogo,
– soﬁnancirajo se upravičeni stroški
za postavitev pašnika na novo do 40.000
SIT/ha za nakup in postavitev električnega
pastirja ali mreže.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– kopijo katastrskega načrta,
– program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
– račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
– ustrezno upravno dovoljenje oziroma
soglasje ali lokacijska informacija, kolikor je
potrebna v skladu z veljavno zakonodajo,
– zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega je
razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2
ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
– zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč,
na katerih je bil izveden ta ukrep.
– potrdilo kmetijske svetovalne službe o
strokovno opravljenih storitev ter dokončanju investicije.
3.2. Izboljšanje strukture in teksture tal
ter zmanjšanje kislosti tal
Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,472.000 SIT.
Višina pomoči
– apnenec 5 SIT/kg.
Pogoji za pridobitev pomoči
– račun o nakupu in dovozu materiala,
iz katerega sta razvidni vrsta in količina materiala.
4. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu
Skupni predvideni znesek za ukrep:
6,000.000 SIT.
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Namen ukrepa je soﬁnanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin, vrtnin, vinogradov in sadovnjakov.
Višina pomoči
– 40% upravičenih stroškov zavarovalne
premije.
Pogoji za pridobitev pomoči
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto,
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije.
5. Izobraževanje in društvene dejavnosti
5.1. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa
Pri programih izobraževanja kmetov se
za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti soﬁnancirajo programi izobraževanja kmetijske
svetovalne službe in programi ostalih veriﬁciranih izvajalcev izobraževanja.
Skupni predvideni znesek za ukrep:
75.600 SIT.
Višina pomoči
– pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja 17,5%,
– kmetom (udeležencem izobraževanja)
se krijejo upravičeni stroški izobraževanja v
višini 17,5%.
Pogoji za pridobitev pomoči
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za soﬁnanciranje s priloženim
računom o izvedeni storitvi ali ﬁnančno
ovrednotenim programom izobraževalne
dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz
vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma
participacija kmetov za posamezne oblike
izobraževanj oziroma usposabljanj, če se
izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za udeležence izobraževanja (kmete):
račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi
(programu izobraževanja).
5.2. Soﬁnanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Skupni predvideni znesek za ukrep:
1,500.000 SIT.
Namen ukrepa
Soﬁnancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva (ki so neproﬁtna in se ne
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev
(razstave, demonstracije, predavanja, promocije …) in izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči
– do 30% upravičenih stroškov ﬁnančno
ovrednotenega programa.
Pogoji za pridobitev pomoči
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– ﬁnančno ovrednoten letni program
dela,
– ﬁnančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega
odbora,
– potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo).
V. Rok in način vložitve vloge
Za pridobitev ﬁnančnih sredstev za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Puconci v letu 2005 upravičenci oddajo ustrezno vlogo, ki jo dobijo na
sedežu uprave Občine Puconci. K vlogi, s
katero se prijavijo na razpis, morajo priložiti
vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe,
določene v tem razpisu.
Pri ukrepih, navedenih v točkah 1.1.,
1.2., 2.1., 2.2., 3.2., in 5.1., se priznavajo
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računi in dokazila o plačilu, izstavljeni v obdobju od 11. 12. 2004 do 10. 12. 2005.
Vloge morajo biti oddane najkasneje
do 10. decembra 2005 oziroma do porabe
sredstev na posameznih postavkah. V primeru neporabljenih sredstev za posamezen
ukrep župan s sklepom prerazporedi sredstva za drugi ukrep iz tega razpisa.
Vloge se lahko vložijo neposredno na sedežu uprave Občine Puconci v času uradnih
ur oziroma pošljejo priporočeno po pošti na
naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci.
VI. Obravnava vlog
Zbrane vloge obdela strokovna komisija,
ki jo imenuje župan občine. Vloge bo komisija obravnavala predvidoma enkrat mesečno,
in sicer prejete do datuma obravnave.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi pogojev in
meril iz javnega razpisa ter pripravi predlog
prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu
občine. Na podlagi predloga komisije izda
župan, v roku 15 dni po odločitvi, sklepe o
izboru prejemnikov sredstev. V obrazložitvi
sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.
Prepozno prispele vloge se zavržejo.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku
8 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj
ne dopolni v roku, se zavržejo, neustrezno
dopolnjene vloge pa zavrnejo.
Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na občinski svet v roku 8 dni od prejema sklepa.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80,
9201 Puconci ali na tel. 02/545-91-02, pri
Svetlani Luthar, sodelavki za kmetijstvo.
Občina Puconci
Št. 33301-5/2005

Ob-12323/05

Javni razpis
za soﬁnanciranje dejavnosti turističnih
društev in drugih društev, ki se
ukvarjajo s pospeševanjem turizma
v Občini Sežana za leto 2005
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana.
2. Javni razpis se izvede na podlagi Odloka o proračunu Občine Sežana za leto
2005 (Ur. l. RS, št. 18/05), Pravilnika o merilih za soﬁnanciranje dejavnosti turističnih
društev in drugih društev, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem razvoja turizma v Občini
Sežana (Ur. l. RS, št. 43/02), Pravilnika o
postopkih izvrševanja proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) in 30. člena
Statuta Občine Sežana (Ur. l. RS, št. 40/99,
68/99, 3/01 in 40/03).
3. Predmet javnega razpisa: soﬁnanciranje dejavnosti turističnih društev in drugih
društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem
turizma v Občini Sežana za leto 2005.
4. Upravičenci do sredstev po tem razpisu so turistična društva in druga društva,
ki se ukvarjajo s pospeševanjem turizma
v Občini Sežana in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da so registrirani po zakonu o društvih,
– izpolnjujejo druge pogoje, ki so potrebni za delovanje društev.
Upravičenci, ki so že prejeli sredstva za
izvajanje programa s področja turizma po
ostalih razpisih Občine Sežana za leto 2005,
ne morejo vložiti zahtevka za soﬁnanciranje
istega programa po tem razpisu.
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5. Okvirna višina sredstev za ta namen
je 1,545.000 SIT.
6. Rok za izvedbo: dodeljena sredstva
morajo biti porabljena v letu 2005.
7. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
(natančno so opredeljeni v Pravilniku o merilih za soﬁnanciranje dejavnosti turističnih
društev in drugih društev, ki se ukvarjajo
s pospeševanjem razvoja turizma v Občini
Sežana):
– poročilo o delu v letu 2004,
– program dela za leto 2005,
– število članov društva iz Občine Sežana,
– drugo – izobraževanje članov društva.
Prednost pri soﬁnanciranju bodo imela
društva, katerih delovanje temelji na:
– izvajanju aktivnosti društva na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih za pospeševanje
turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine, urejanju in varstvu okolja, lepšanju okolja (urejanje sprehajalnih,
kolesarskih poti, tematskih poti, razgledišč,
klopi za počitek sprehajalcev, piknik prostorov, turistične signalizacije in podobno),
– organiziranju in usklajevanju prireditev,
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju,
– izvajanju ozaveščenosti prebivalstva in
mladine za delovanje na področju turizma,
– projektih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter drugih
organizacij.
8. Rok za predložitev vlog je 30 dni po
dnevu objave v Uradnem listu RS do 11. ure
na naslov Občina Sežana, Partizanska c. 4,
Sežana, v zaprti kuverti s pripisom “Ne odpiraj – Vloga na razpis – soﬁnanciranje društev v turizmu”. Na kuverti mora biti označen
prijavitelj na razpis.
9. Komisija bo odpirala vloge v roku 8
dni po zaključku razpisa. Odpiranje ne bo
javno.
Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija
pozvala, da v roku 8 dni po prejemu poziva
dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili,
se zavržejo.
10. O višini sredstev, dobljenih na tem
razpisu, bodo vlagatelji obveščeni najkasneje v 60 dneh po zaključku razpisa.
11. Razpisna dokumentacija za soﬁnanciranje dejavnosti društev s področja turizma v Občini Sežana za leto 2005 se dvigne
na Občini Sežana, Partizanska c. 4, 6210
Sežana, vsak delavnik v sprejemni pisarni
– soba št. 10 (pritličje stare stavbe) pri Niki
Korošec.
Obrazec prijave in razpisna dokumentacija sta objavljena tudi na internetni strani
Občine Sežana: http://www.sezana.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom zainteresirani dobijo pri Vidi Rojc po
tel. 05/731-01-20.
Občina Sežana
Št. 625-1/2005
Ob-12415/05
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,
6215 Divača, objavlja na podlagi 7. člena
Pravilnika o soﬁnanciranju prireditev na območju Občine Divača (Ur. l. RS, št. 54/04,
109/04)
javni razpis
za soﬁnanciranje prireditev na območju
Občine Divača v letu 2005

1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 5,225.000 SIT.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– neposredni uporabniki proračuna Občine Divača (krajevne skupnosti), ki bodo
organizirali prireditve na območju Občine
Divača,
– posredni uporabniki proračuna Občine
Divača (zdravstveni dom, šola, vrtec, Razvojni center, knjižnica), ki bodo organizirali
prireditve na območju Občine Divača,
– društva in klubi s sedežem na območju
Občine Divača, ki bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača,
– vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo društva in klubi tudi, če organizirajo prireditve izven območja Občine Divače, ker
jim Občina Divača za izvedbo prijavljene
prireditve ni mogla zagotoviti ustreznih prostorov.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– priskrbljena vsa potrebna dovoljenja
(soglasja…), ki so potrebna za izvedbo prireditve,
– izjava, da za izvedbo iste prireditve
niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna in, da organizator ne bo vložil zahtevka za pridobitev
dodatnih sredstev za prijavljeno prireditev
iz proračuna Občine Divača.
4. Iz proračuna Občine Divača se soﬁnancira:
– kulturne prireditve,
– športne prireditve,
– turistične prireditve,
– kompleksne prireditve,
– manjše vaške in ostale prireditve v
skladu s pravilnikom.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača, pri referentu za gospodarstvo
v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na
spletni strani www.lex-localis.info). Vse
dodatne informacije in pojasnila v zvezi z
razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel.
05/731-09-37.
6. Dostava vlog: izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj
– vloga za razpis prireditve 2005« osebno
ali po pošti do 20. 6. 2005 do 12. ure, na
naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v roku
osmih dni po njegovem sprejemu.
Občina Divača
Ob-12325/05
Razpis prijaviteljem za donacijo
Skupni sklad za male projekte
Phare čezmejno sodelovanje
HU.2003/004-561-02
– SI.2003/004-381-02
VÁTI Madžarsko javno neproﬁtno podjetje za regionalni razvoj in načrtovanje mest
(Madžarska) ter Agencija RS za regionalni
razvoj (Slovenija) objavljata razpis za projektne predloge manjšega obsega na področju povezovanja ljudi na lokalni ravni,
»mehkih« razvojnih dejavnosti in čezmejnega značaja v Sloveniji v Pomurski regiji
in na Madžarskem v županiji Vas in Zala za
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ﬁnančno pomoč iz programa Phare čezmejnega sodelovanja Evropskih skupnosti.
Nasveti glede razpisa in celotne smernice za prijavitelje za donacijo so na voljo
na Madžarskem v regionalnih pisarnah v
Sopronu in Zalaegerszegu podjetja VÁTI
(8900 Zalaegerszeg, Petőﬁ Sándor u. 24)
in v Sloveniji na Regionalni razvojni agenciji
Mura, Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota,
ter na naslednjih spletnih straneh: www.rramura.si in www.vati.hu. Rok za prejem ponudb je 13. junij 2005 do 16. ure.
Regionalna razvojna agencija Mura,
Murska Sobota
Št. 35-0260/05
Ob-12309/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: prodajalec), ki ga v postopku prodaje IUV d.d., kot kapitalske naložbe
Republike Slovenije po pooblastilu zastopa
Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje državnega premoženja (v nadaljevanju:
komisija), na podlagi Uredbe o postopkih
prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Ur. l. RS, št. 47/01 in
62/01) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup 28,06%
paketa delnic v družbi IUV – Industrija
usnja Vrhnika d.d., Tržaška 31, 1360
Vrhnika, Slovenija (v nadaljevanju: IUV)
1. Poziv se objavlja z namenom pridobitve ponudb v postopku javnega zbiranja
ponudb za prodajo delnic družbe IUV. Predmet prodaje je paket 516.790 delnic, ki predstavljajo 28,06% vseh delnic družbe.
2. Postopek bo potekal v eni fazi, in sicer zbiranje zavezujočih ponudb na podlagi
omogočenega skrbnega pregleda v družbi
IUV.
3. Ponudniki izrazijo interes za nakup
pisno na naslov: Ministrstvo za ﬁnance,
Komisija za prodajo IUV, Beethovnova 11,
1000 Ljubljana, v roku 10 dni po datumu objave tega poziva. Ponudnikom je na sedežu
družbe na voljo letno poročilo o poslovanju
družbe za leto 2004. Izražen interes je lahko
v slovenskem ali angleškem jeziku. Skupaj z
izkazanim interesom za nakup so ponudniki
dolžni za resnost ponudbe nakazati znesek
v višini 1,000.000 SIT na račun Republike Slovenije št. 01100-6300109972, odprt
pri Banki Slovenije, s sklicem na številko
1816110-2010003-10191105.
4. Komisija bo v 5 dneh po prejemu izraženega interesa za nakup izbrala ponudnike, ki smejo izvesti skrbni pregled poslovanja na sedežu družbe IUV d.d., izmed tistih,
ki bodo izkazali, da gre za kvaliﬁciranega
kupca s poznavanjem panoge in ustreznim
tržnim potencialom ter pripravljenostjo za
dodatna vlaganja. Pred začetkom skrbnega
pregleda ponudniki podpišejo pogodbo o zaupnosti podatkov.
5. Ponudniki pripravijo zavezujoče ponudbe, ki morajo vsebovati naslednje podatke:
– znesek, ki ga je kupec pripravljen vložiti v družbo IUV,
– kupnino, način in rok plačila skupaj s
predlogom zavarovanja,
– opis, podatke in zagotovila za vsa merila, ki so kot podlaga za vrednotenje ponudb navedena v točki 6 tega poziva,
– izjavo, da bo do sklenitve pogodbe
predložil bančno jamstvo prvovrstne banke
za znesek iz zavezujoče ponudbe predvi-

denih vlaganj v IUV, po ponujenem terminskem planu.
6. Osnovni kriteriji, na podlagi katerih se
bodo vrednotile ponudbe, so (po prioritetnem vrstnem redu):
1. pripravljenost na dodatna vlaganja v
družbo, ki je možno izključno v denarju ali
terjatvah do IUV,
2. pripravljenost zagotavljanja likvidnih
sredstev za tekoče poslovanje družbe,
3. kakovost ponudnika (predvsem:)
a) boniteta,
b) kapitalska moč,
c) plačilna sposobnost,
d) poznavanje dejavnosti,
e) dosedanja poslovna povezanost z
družbo,
4. poslovni načrt in možnosti za njegovo
izvedbo (pomembni elementi):
a) pridobitev novih trgov,
b) ohranjanje oziroma povečevanje zaposlenosti,
c) povečevanje proizvodnje,
5. kupnina.
Prednost pri izboru bodo imeli kupci, ki
bodo predvsem pripravljeni vložiti sredstva v
družbo in zagotoviti njen nadaljnji obstoj.
7. Rok za predložitev ponudb je 10. 6.
2005. Za pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele na Ministrstvo za ﬁnance, Komisija za prodajo IUV, Beethovnova
11, 1000 Ljubljana, zadnji dan razpisa do 12.
ure. Ponudbe morajo vsebovati dva izvirnika
v slovenskem ali angleškem jeziku. Oddane
morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »javno zbiranje ponudb IUV - Ne odpiraj!«.
8. Komisija lahko kadarkoli pozove vse
ponudnike ali samo tiste, katerih ponudbe
oceni kot ustrezne, da ponudbe dopolnijo.
Komisija se lahko kadarkoli odloči, da z vsemi ponudniki ali le z nekaterimi opravi pogajanja z namenom doseganja čim boljših
in natančneje določenih pogojev prodaje.
Prav tako lahko Komisija, ne da bi navedla
razlog, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli in s komerkoli prekine
postopek pogajanj.
9. Prodajalec ni zavezan skleniti pogodbe s katerimkoli ponudnikom.
10. Pogoj za podpis pogodbe o prodaji delnic je, da izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe o nakupu delnic predloži
garancijo prvovrstne banke za znesek iz
zavezujoče ponudbe predvidenih vlaganj v
IUV po ponujenem terminskem planu.
11. Ne glede na pogodbena določila o
uveljavitvi pogodbe, ki se sklene z izbranim
ponudnikom, takšna pogodba ne bo začela
veljati, če Vlada Republike Slovenije ne bo
izdala soglasja oziroma bo pogodba, s katero Vlada ne bo soglašala, nična.
12. Kontaktne osebe za kakršne koli dodatne informacije ali možnost ogleda so:
na Ministrstvu za ﬁnance: Anka Čadež, Beethovnova 11, Ljubljana, tel.
+386(0)1 369-63-74, faks +386(0)1 369-64-37,
e-pošta: anka.cadez@mf-rs.si
v Industriji usnja Vrhnika d.d.: Anita Ličen, Tržaška 31, 1360 Vrhnika, tel.
+386(0)1 755-87-00, faks +386(0)1 755-88-81,
e-pošta: anita.licen@iuv.si.
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje kapitalske naložbe RS,
ki jo predstavljajo
delnice v družbi IUV d.d.
Ob-12320/05
Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana, objavlja na podlagi progra-
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ma dela Zavoda za turizem za leto 2005, ki
ga je sprejel upravni odbor Zavoda za turizem Ljubljana na 12. seji dne 24. 9. 2004
Odloka o proračunu MOL za leto 2005 (Ur.
l. RS, št. 41/05) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03, 67/03)
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
turističnih prireditev na javnih
površinah, ki jih ima v programu dela
Zavod za turizem Ljubljana za leto
2005, ter drugih turističnih prireditev
na javnih površinah Mestne občine
Ljubljana po predlogih izvajalcev
I.
1. Predmet razpisa:
A) Predmet razpisa je soﬁnanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki jih
ima v programu dela v letu 2005 Zavod za
turizem Ljubljana, in sicer:
– Maturantska parada; 20. maj 2005,
– Tivolska promenada; od maja do septembra 2005,
– Umetniški programi ob Ljubljanici; od
maja do oktobra 2005,
– Jagodna nedelja; junij 2005,
– Kresna noč na Ljubljanici; 24. junij
2005,
– Festival uličnih gledališč; junij 2005,
– Otroško poletje v Ljubljani; julij, avgust
2005,
– Noč v Stari Ljubljani; avgust 2005,
– Srednjeveški dan v Ljubljani; september 2005,
– Kostanjeva nedelja; oktober 2005,
– Čarovniško popoldne na Cankarjevem
nabrežju; 31. oktober 2005,
– Martinovanje; 12. november 2005.
B) Predmet razpisa so predlogi drugih
turističnih prireditev na javnih površinah na
območju MOL, ki niso zajeti v točki A) in jih
predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.
2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv potencialnega ponudnika
oziroma izvajalca (pravne osebe oziroma
podjetnika posameznika),
– dokazilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi po
dejavnosti Agencije RS za javnopravne evidence in storitve,
– izpis iz sodnega registra (registracija),
star največ 30 dni,
– dokazilo o soﬁnanciranju oziroma izjava o angažiranju lastnih sredstev,
– reference ponudnika oziroma izvajalca
ter sodelujočih na prireditvi,
– izdelan projekt prireditve, vključno s
scenografsko zasnovo, kostumograﬁjo in
po potrebi režijo ali dispozicijo vsebine projektne naloge v primeru, ko gre za pripravo
zasnove prireditve,
– način izvedbe projekta in izvedbeni
roki,
– vrednost in ceno celotnega projekta s
ﬁnančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov,
– izjavo ponudnika oziroma izvajalca,
da je prireditev izvedljiva glede na veljavne
predpise s področja varnosti,
– paraﬁran vzorec pogodbe (paraﬁrana
vsaka stran).
3. Merila in pogoji
Ponudniki so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe,
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in bodo prireditve izvajali od dneva objave
tega razpisa v Uradnem listu RS do 15. 11.
2005.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki
prireditev, ki:
– ponujajo zanimive in turistično privlačne programe prireditev,
– vključujejo priznane ustvarjalce, katerih prireditve so umetniško naravnane in primerne ter scensko zanimive za izvedbo na
javnih površinah,
– so pretežno brezplačne oziroma je
cena vstopnic simbolična,
– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot sodobni evropski prestolnici,
– so okolju prijazne in prispevajo k promociji kulture v Ljubljani,
– imajo mednarodni značaj oziroma so
mednarodno zanimive,
– pomenijo obogatitev celovite turistične
ponudbe Ljubljane,
– so namenjene otrokom in mladim in so
pomembne za razvoj turizma mladih.
Ob zaključku prireditve poda izvajalec
ﬁnančno in vsebinsko poročilo.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina sredstev za turistične prireditve in programe z razpisanih področij A)
in B) za leto 2005 znaša 21,000.000 SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana soﬁnanciral projekte v višini do največ 40 odstotkov celotne
vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo
izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi.
5. Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in programov
Rok za izvedbo prireditev iz razpisanega
področja A) je vezan na terminski plan prireditev za leto 2005.
Rok za izvedbo turističnih prireditev in
porabo odobrenih sredstev iz razpisanega
področja B) je 15. november 2005.
II.
1. Rok za predložitev vlog: vloge na
razpis pošljite priporočeno s povratnico ali
oddajte osebno na naslovu Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana, z
oznako "Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
za turistične prireditve v Ljubljani". Komisija
bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na
sedež Zavoda za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, do 6. 6. 2005 do 12. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne
bo obravnavana.
2. Odpiranje vlog bo javno, dne 7. 6.
2005 ob 9. uri v Banketni dvorani Mestne
hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 426-71-14, faks 425-33-58, e-pošta:
nives.vrhovnik@ljubljana-tourism.si.
5. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in
www.ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-12321/05
Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana, objavlja na podlagi programa dela Zavoda za turizem za leto 2005, ki
ga je sprejel upravni odbor Zavoda za turizem Ljubljana na 12. seji dne 24. 9. 2004,
Odloka o proračunu MOL za leto 2005 (Ur.
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l. RS, št. 41/05) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 47/03, 67/03)
javni razpis
za soﬁnanciranje programov aktivnosti
turističnih društev v Mestni občini
Ljubljana za leto 2005
I.
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je soﬁnanciranje programov aktivnosti turističnih društev v Mestni občini Ljubljana za leto 2005.
2. Vsebina vloge: vloga mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv društva, točen naslov, matično in identiﬁkacijsko številko za DDV, ime
in priimek odgovorne osebe ter število članov turističnega društva;
– dokazilo o identiﬁkaciji in razvrstitvi po
dejavnosti Agencije RS za javnopravne evidence in storitve;
– potrdilo o registraciji, ki ni starejše od
30 dni;
– program aktivnosti turističnega društva
za leto 2005, ki je potrjen s strani pristojnih
organov društva. Program mora biti vsebinsko in ﬁnančno opredeljen, vsebuje naj tudi
predlog za soﬁnanciranje;
– poročilo o izvedbi projektov, za katere
je društvo prejelo subvencijo MOL za leto
2004 (obvezno samo za društva, ki so dobila subvencijo v letu 2004);
– paraﬁrani vzorec pogodbe.
3. Merila in pogoji
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana na območju
Mestne občine Ljubljana.
Prednost pri soﬁnanciranju bodo imela
turistična društva, ki so pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
pospeševanja turizma, in programi društev,
katerih programi temeljijo na:
– izvajanju aktivnosti društva na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma;
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine, etnoloških posebnosti,
lokalnih kulinaričnih posebnosti ter urejanju
in olepševanju okolja;
– organiziranju in usklajevanju prireditev;
– izvajanju dejavnosti seznanjanja in izobraževanja prebivalstva in mladine o turizmu;
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju;
– projektih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma
elementov civilne družbe;
– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo
izbrane za soﬁnanciranje.
Ob zaključku programa turistično društvo
poda ﬁnančno in vsebinsko poročilo.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za soﬁnanciranje programov dela turističnih društev za leto 2005, znaša 9,000.000
SIT.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana soﬁnanciral
programe aktivnosti turističnih društev
v višini največ 40 odstotkov celotne
vrednosti programa aktivnosti. Odobrena
sredstva bodo izvajalcem nakazana
praviloma po predložitvi poročila o
realizaciji programa.
5. Rok za izvedbo izbranih programov

Rok za realizacijo programa del in porabo odobrenih sredstev je 15. november
2005.
II.
1. Rok za predložitev vlog: vloge na
razpis pošljite priporočeno s povratnico ali
oddajte osebno na naslovu Zavod za turizem Ljubljana, Gregorčičeva 7, Ljubljana, z
oznako "Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
za programe turističnih društev na območju MOL". Komisija bo upoštevala vloge, ki
bodo prispele na sedež Zavoda za turizem
Ljubljana, Gregorčičeva 7, do 6. 6. 2005 do
12. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisanem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika
(Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne
bo obravnavana.
2. Odpiranje vlog bo javno, dne 7. 6.
2005 ob 11. uri v Banketni dvorani Mestne
hiše, Mestni trg 1, Ljubljana.
3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 426-71-14, faks 425-33-58, e-pošta:
nives.vrhovnik@ljubljana-tourism.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in
www.ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-12315/05
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 118/02),
Noveliranega programa izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku Žirovski
vrh, IBE, april 2001, št. proj. UZVI-B103/29,
Programa organizacijskega preoblikovanja
RŽV s kadrovskim socialnim programom,
BSC d.o.o. Kranj, maj 2002, dopolnjen
februar 2003, in Poslovnega načrta RŽV
za leto 2005 objavlja Rudnik Žirovski vrh,
d.o.o.
javni razpis
za dodelitev sredstev za spodbujanje
odpiranja novih delovnih mest
I. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, javno
podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa so
sredstva za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, katera se nanašajo na zaposlovanje delavcev družbe Rudnik Žirovski vrh,
javnega podjetja za zapiranje rudnika urana,
d.o.o. (v nadaljevanju RŽV).
Dodeljena sredstva iz prejšnjega odstavka se bodo izplačevala na osnovi pogodbe o
prezaposlitvi delavcev RŽV (v nadaljevanju
pogodba) v obliki premij. Višina premije za
odprtje delovnega mesta in zaposlitev delavca RŽV znaša 4,500.000 SIT. Pogoj za
sklenitev pogodbe je pridobljeno soglasje
delavca RŽV, s katerim le-ta nepreklicno
soglaša k sklenitvi delovnega razmerja z
izbranim delodajalcem. Izplačilo premije bo
realizirano v roku 60 dni od sklenitve pogodbe in predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja terjatev RŽV, za primer nespoštovanja pogodbenih obveznosti prejemnika
sredstev, ki so sledeče:
– odprtje delovnega mesta in zaposlitev
delavca RŽV, ki je dal nepreklicno soglasje k
prezaposlitvi v 30 dneh po podpisu pogodbe
o prezaposlovanju delavcev RŽV za obdo-
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bje najmanj petih let od sklenitve delovnega
razmerja. Kot dokazilo o izpolnjevanju te
obveznosti se predloži obrazec M-1/M-2,
potrjen s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, in sicer prvič ob sami realizaciji
zaposlitve in drugič po preteku 5 let od sklenitve delovnega razmerja,
– ohranitev novo odprtega delovnega
mesta najmanj pet let od odprtja le-tega, kar
prejemnik sredstev dokaže s predložitvijo s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
potrjenega obrazca o številu zaposlenih,
in sicer prvič ob prijavi, drugič po izvedbi
prezaposlitev in tretjič po preteku petletnega obdobja. Kot povečanje števila delovnih
mest se šteje neto povečanje števila zaposlenih po realizaciji prezaposlitev v primerjavi s stanjem pred tem. Število zaposlenih
po petih letih ne sme biti manjše od števila
zaposlenih, ugotovljenega po izvedbi prezaposlitev.
Za zavarovanje terjatev RŽV iz navedenih alinej mora prejemnik sredstev predložiti
dve bianco podpisani menici družbe, z menično izjavo in pooblastilom za izpolnitev. Te
instrumente zavarovanja bo RŽV vrnil takoj,
ko bo prejel zahtevana dokazila o izpolnjevanju obveznosti.
V primeru neizpolnjevanja katerekoli izmed navedenih pogodbenih obveznosti bo
RŽV odstopil od pogodbe in zahteval takojšnje vračilo prejetih sredstev, skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi.
III. Osnovni pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
1. gospodarske družbe ter samostojni podjetniki, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 45/01) kot
gospodarska družba ali samostojni podjetnik,
b) niso v stanju kapitalske neustreznosti
po drugem odstavku 10. člena Zakona o
ﬁnančnem poslovanju podjetij,
c) nad njimi ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije,
d) dve leti pred prijavo na razpis niso odpustili nobenega zaposlenega po programu
ugotavljanja trajno presežnih delavcev,
2. Delavci RŽV, ki so se pripravljeni samozaposliti.
Prijavitelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjeno in podpisano izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (obrazec št. 1a
oziroma 1b),
– prijavni obrazec (obrazec št. 2a oziroma 2b),
– osnovne podatke o prijavitelju in novih delovnih mestih (obrazec št. 3a oziroma
3b),
– podpisan vzorec pogodbe (obrazec št.
4a oziroma 4b).
Po pridobljenem soglasju delavca za prezaposlitev prijavitelj predloži v 15 dneh še:
– izpisek iz sodnega registra, ki na dan
odpiranja vlog ne sme biti starejši od 30 dni,
oziroma kopijo priglasitvenega lista, potrjeno s strani davčnega organa, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti starejša od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov, določenih
z zakonom, ki na dan odpiranja vlog ne sme
biti starejše od 30 dni,
– podatke o boniteti poslovanja (BON-1
za preteklo leto, potrjen s strani APP, oziroma odločbo o odmeri davka iz dejavnosti za
preteklo leto, če samostojni podjetnik od-
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ločbe še ni prejel, naj dostavi kopijo napovedi davka iz dejavnosti, potrjeno s strani
DURS),
– podatke o plačilni sposobnosti, ki na
dan odpiranja vlog ne smejo biti starejši od
30 dni (BON-2, potrjen s strani APP, oziroma
potrdilo poslovne banke, da prijaviteljev račun zadnjih šest mesecev ni bil blokiran),
– fotokopijo bilance stanja in izkaza
uspeha za leto 2003 in leto 2004,
– število zaposlenih, potrjeno s strani
Zavoda za zdravstveno zavarovanje za obdobje, ki na dan odpiranja vlog ne sme biti
starejše od 30 dni.
Opomba: v primeru vlog za samozaposlitev se zahtevajo samo obrazci od 1 do pete
alinee, enako velja za novo nastale družbe
oziroma samostojne podjetnike.
IV. Orientacijska vrednost sredstev
Orientacijska višina sredstev razpisa, ki
bodo na razpolago za leto 2005, je opredeljena v Poslovnem načrtu družbe RŽV in
znaša 9,000.000 SIT.
Sredstva javnega razpisa bo RŽV zagotovil iz lastnih virov družbe.
V. Način prijave in razpisni rok
Popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje
rudnika urana, d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas.
Vloga se lahko dostavi po pošti s priporočeno pošiljko ali odda v tajništvo RŽV,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas. Upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo prispele na nave-

den naslov do vključno 9. 6. 2005 do 9. ure v
zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – razpis – spodbujanje odpiranja novih delovnih
mest« in s polnim naslovom pošiljatelja na
hrbtni strani. Če sredstva ne bodo porabljena, bo vloge možno oddati tudi kasneje.
VI. Datum odpiranja ponudb: komisija bo
vloge javno odpirala 9. 6. 2005, ob 9.15.
Morebitna dodatna odpiranja bodo vsak prvi
četrtek v mesecu do konca leta 2005 ob
9.15.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo v slovenskem
jeziku lahko prijavitelji prevzamejo proti plačilu 3.000 SIT + DDV, ki jih nakažejo na
TRR št. 07000-0000168385 Rudnika Žirovski vrh, d.o.o., Todraž 1, 4224 Gorenja vas
(tel. 04/51-59-300, faks 04/51-59-399) ali
poravnajo pri blagajni družbe vsak delovni
dan med 9. in 12. uro. V primeru nakazila je
potrebno na plačilni nalog obvezno vpisati
namen, in sicer »prezaposlovanje – 401«.
Plačniki morajo fotokopijo dokazila o plačilu,
skupaj s podatki o prijavitelju, ki so potrebni
za izstavitev računa, poslati na naročnikov
faks 04/51-59-399.
V času trajanja razpisa bo razpisna dokumentacija na voljo vsak delovni dan med 9. in
12. uro na sedežu družbe RŽV pri Petru Dolencu (int. 320, e-mail: peter.dolenc@rudnikzv.si), kjer bodo na razpolago tudi vsa dodatna pojasnila in informacije.
VIII. Veljavnost razpisa: razpis velja do
23. 12. 2005.
Rudnik Žirovski vrh

Razpisi delovnih
mest

Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Marjani Obermajer, tel. 01/474-42-85.
Davčna uprava RS

Št. 111-02-38/2005-01072/04
Ob-12327/05
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 prostega uradniškega
delovnega mesta v Davčni upravi RS, Davčni urad Ljubljana:
1. pripravnik/-ca – svetovalec/-ka v
oddelku za odmero in kontrolo ﬁzičnih
oseb, ki opravljajo dejavnost, tujcev in
informiranje.
Pripravnik/-ca se bo usposabljal/-a za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela: diplomirani/-a
ekonomist/-ka.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, to
je za čas 10-mesečnega pripravništva.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti potrdilo o izobrazbi.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
morebitnih dosedanjih delovnih izkušenj naj
kandidati pošljejo na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto tudi opravljalo: DU Ljubljana, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.

Št. 109/05
Ob-12329/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02, 110/02 in 2/04), Občina
Grosuplje objavlja javni natečaj za prosto
pripravniško mesto za osebo, ki bo prvič
začela opravljati delo:
pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave,
v občinski upravi – uradu za gospodarstvo, družbene dejavnosti in ﬁnance.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– visoka izobrazba turistične oziroma
družboslovne smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidatov pričakujemo še znanje
angleškega jezika, računalniških aplikacij in
morebitnih drugih strokovnih znanj.
K pisni prijavi mora kandidat/ka priložiti
naslednja dokazila:
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– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– podpisano pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– podpisano pisno izjavo, da zoper kandidata(ke) ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat(ka) bo delo opravljal kot
pripravnik(ca) za določen čas 10 mesecev
v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2.
Kandidati naj pisno prijavo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v osmih
dneh od dneva te objave, na naslov: Občina
Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
– s pripisom »javni natečaj – pripravnik«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po opravljenem
natečajnem postopku. Z izbranim kandidatom(ko) bo sklenjena pogodba o zaposlitvi
za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 01/78-88-766 (Marko
Podvršnik).
Občina Grosuplje
Ob-12331/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 35/05) županja Občine Slovenska
Bistrica objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v
oddelku za družbene dejavnosti.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– znanje osnovnih računalniških aplikacij.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo oziroma potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisno izjavo oziroma potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s
pripisom javni natečaj – pripravnik, in sicer
v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS
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oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po izbiri. O izbiri bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 843-28-15 (Marja
Zorko).
Občina Slovenska Bistrica
Ob-12333/05
Svet zavoda Glasbene šole Radlje ob
Dravi, Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob
Dravi, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in
izobraževanja – ZAFI (Ur. l. RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2005
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite najpozneje
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov Svet
zavoda Glasbene šole Radlje ob Dravi, Koroška cesta 16, 2360 Radlje ob Dravi, s pripisom za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo v
zakonitem roku.
Glasbena šola Radlje ob Dravi
Ob-12334/05
Svet zavoda Srednje šole Krško razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice strokovne gimnazije Krško, ki opravlja tudi funkcijo direktorja/ice Šolskega centra Krško – Sevnica.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
delovno mesto ravnatelja/ice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno
besedilo).
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne
1. avgusta 2005 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Srednje šole Krško, Cesta krških žrtev
131, 8270 Krško, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja/ravnateljice”.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda srednje šole Krško
Su 010602/2005
Ob-12337/05
Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, objavlja

javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela:
Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II, višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Drugi pogoji in funkcionalna ter specialna znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava,
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je treba priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Potrdili, navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili pa
bo izbrani kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Murski Soboti, Urad predsednice (javni
natečaj), Slomškova 21, 9000 Murska Sobota.
Kandidati bodo pisno obveščeni v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri sekretarki Okrožnega sodišča v Murski Soboti, tel. 02/535-29-02.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
Št. 352/05
Ob-12338/05
Na podlagi določb 73. člena, v povezavi
z 71. členom Statuta in Akta o sistemizaciji delovnih mest, Klinični center Ljubljana
razpisuje delovni mesti s posebnimi pooblastili:
– delovno mesto glavne medicinske
sestre Kliničnega oddelka za nefrologijo,
SPS Interna klinika (m/ž),
– delovno mesto glavne medicinske
sestre Kliničnega oddelka za urologijo,
SPS Kirurška klinika (m/ž).
Za glavno medicinsko sestro lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
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– da je višja medicinska sestra ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo
ali univerzitetno izobrazbo,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega 5 let
na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in
organizacijskega vodenja.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za mandatno dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/ke pošljejo v roku
15 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS
na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana. Na ovojnici naj kandidati/ke navedejo
na katero delovno mesto se prijavljajo.
O izbiri bodo kandidati/ke pisno obveščeni v 8 dneh po imenovanju izbranega kandidata/ke.
Klinični center Ljubljana
Ob-12340/05
Svet javnega zavoda Dom podiplomcev
Ljubljana na podlagi 20. člena statuta razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice Doma podiplomcev
Ljubljana.
Pogoji za zasedbo razpisanega delovnega mesta so:
1. visoka strokovna izobrazba,
2. pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delih,
3. sposobnost za vodenje javnega zavoda in
4. znanje enega tujega jezika.
Mandat direktorja/ice traja pet let.
Pisne prijave kandidatov/k z dokazili o
izpolnjevanju pogojev za zasedbo razpisanega delovnega mesta je potrebno posredovati na naslov Dom podiplomcev Ljubljana,
Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana, najkasneje v
roku 8 dni od objave tega razpisa. Izbrani/a
kandidat/ka in kandidati/ke, ki na razpisu ne
bodo izbrani/e, bodo o izbiri oziroma neizbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni od
dneva objave tega razpisa.
Svet Doma podiplomcev Ljubljana
Št. 124-52/2005
Ob-12341/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniška delovna mesta:
pripravnik/ca v sektorju za sonaravno
kmetijstvo (5 delovnih mest).
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– smer geograﬁja.
Prednost bodo imeli kandidati, ki obvladajo Spletna GIS orodja, ter kandidati s poznavanjem kmetijske problematike s področja subvencij, dejanske rabe in GERK.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:

– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS, ali nostiﬁcirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnih
kriterijev,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana, ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Sektorju za
sonaravno kmetijstvo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 124-19/2005
Ob-12343/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik/ca v sektorju za lovstvo in
ribištvo.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
biotehniške ali veterinarske smeri.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem delovanja EU.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS, ali nostiﬁcirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnih
kriterijev,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
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– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat, in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana, ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Sektorju za
lovstvo in ribištvo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 1711-05-468109/00
Ob-12345/05
Ministrstvo za notranje zadeve, 1501
Ljubljana, Štefanova 2, tel. 01/47-25-111,
objavlja naslednja prosta delovna mesta:
1. Vodja službe – v Uradu za ﬁnančne
zadeve in javna naročila, Službi za javne
razpise.
Delovno mesto vodja službe je uradniško
delovno mesto. Javni uslužbenec bo naloge
izvrševal v nazivu podsekretar. Delo na tem
delovnem mestu se izvaja v dveh nazivih, in
sicer podsekretar in sekretar.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02), ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – UPB1), morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem pravne, družboslovne ali ekonomske
smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj na podobnih delih.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika
(angleščina ali nemščina).
Delovne naloge:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanje dela z delovnega področja službe,
– odločanje o zadevah z delovnega področja službe,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-19/2005.
2. Vodja oddelka – v Uradu za ﬁnančne zadeve in javna naročila, Službi za nabave, Oddelku za nabave opreme.
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Delovno mesto vodja oddelka je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo
naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec
II. Delo na tem delovnem mestu se izvaja
v dveh nazivih, in sicer višji svetovalec II in
višji svetovalec I.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02), ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – UPB1), morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske ali družboslovne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj za kandidate z visoko strokovno izobrazbo oziroma
5 let in 4 mesece za kandidate z univerzitetno izobrazbo na podobnih delih.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika
(angleščina ali nemščina).
Delovne naloge:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanje dela z delovnega področja oddelka,
– odločanje o zadevah z delovnega področja oddelka,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 111-20/2005.
3. Višji svetovalec – v Direktoratu za
migracije, Oddelku za državljanstvo.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo
naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec
III. Delo na tem delovnem mestu se izvaja v
treh nazivih, in sicer višji svetovalec III, višji
svetovalec II in višji svetovalec I.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02), ter pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – UPB1), morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1101-5/2005.
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Delo na prostih delovnih mestih pod številko 1. in 2. se opravlja na sedežu Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, pod številko 3. pa na Beethovnovi 3,
Ljubljana.
Glede na naravo dela bodo za delovno
mesto vodja službe imeli prednost kandidati z izobrazbo pravne smeri, za delovno
mesto vodje oddelka kandidati z izobrazbo
ekonomske smeri ter za delovno mesto višji svetovalec kandidati z izobrazbo pravne
smeri.
Kandidati morajo k prijavi predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice,
– ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (kandidat ga ima možnost
opraviti tudi v roku enega leta od imenovanja v uradniški naziv),
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (za kandidate za
delovno mesto višjega svetovalca),
– dokazilo o državljanstvu,
– pisno izjavo, s katero izjavlja, 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.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku osem dni od objave, pri čemer
začne rok za prijavo teči naslednji dan od
objave, na naslov: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Služba za organizacijo in kadre,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 472-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Su 010603/05
Ob-12371/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02), 22. in 23. člena Uredbe o postopku
za zasedbo prostega delovnega mesta v
organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04), Okrožno sodišče v Mariboru, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
delavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02):

– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei 5. točke, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Kadrovska služba,
Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako
»javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel.
02/234-73-23.
Okrožno sodišče v Mariboru
Št. 122-18/2005/1

Ob-12414/05

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 in
2/04-ZDSS), minister dr. Jure Zupan, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniških
delovnih mest:
1. Vodja Službe za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve.
Vodja Službe za mednarodno sodelovanje je uradniško delovno, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo
javne naloge opravljal v nazivu sekretar za
nedoločen čas.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
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– znanje francoskega in angleškega jezika;
– nižja raven znanja nemškega jezika;
– znanja o evropskih institucijah in postopkih sprejemanja aktov v njih;
– obvladovanje osnov računalništva;
– komunikacijske veščine.
2. Vodja ﬁnančne službe.
Vodja ﬁnančne službe je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec
na tem delovnem mestu bo javne naloge
opravljal v nazivu sekretar za nedoločen
čas.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
ekonomske smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem
ekonomske smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
– znanja in izkušnje s področja postopkov priprave in izvrševanja državnega proračuna;
– obvladovanje osnov računalništva;
– komunikacijske veščine.
3. Podsekretar v Kabinetu ministra.
Podsekretar v Kabinetu ministra je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne
naloge opravljal v nazivu podsekretar za
nedoločen čas.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
– obvladovanje osnov računalništva;
– komunikacijske veščine.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– 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 ob prijavi lahko 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 bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
478-47-08.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 122-120/2005
Ob-12419/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
sekretar/ka.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
sekretar.
3. Delo se opravlja v nazivih: sekretar,
višji sekretar. Javni uslužbenec bo naloge
opravljal v nazivu sekretar.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega ali nemškega ali
francoskega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo
opravljen pravniški državni izpit.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
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– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma), potrdilo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih ter o izpolnjevanju prednostnega kriterija.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
7. V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljanega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnega kriterija.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – sekretar«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ob-12496/05
Državni svet Republike Slovenije objavlja prosto delovno mesto
svetovalca/ke državnega sveta za informiranje in odnose z javnostmi v pisarni
predsednika Državnega sveta.
Delovno mesto se bo opravljalo v uradniških nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II ali višji svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (zaželene so izkušnje s področja dela z mediji).
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje tujega jezika – višji nivo.
Javni uslužbenec/ka bo opravljal naslednje naloge:
– priprava sporočil za javnost,
– strokovna pomoč pri sklicevanju in vodenju novinarskih konferenc predsednika
Državnega sveta,
– strokovna pomoč pri sklicevanju in vodenju novinarskih konferenc vodij interesnih
skupin in predsednikov komisij Državnega
sveta,
– odnosi z javnostmi.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/tke z izkušnjami na področju dela z
mediji.
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Izbrani javni uslužbenec/ka bo premeščen/a na navedeno uradniško delovno mesto
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
po opravi trimesečnega poizkusnega dela.
Delo bo opravljal/a v prostorih Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
Kandidate/ke vabimo, da pisne prijave z
dokazili pošljejo na navedeni naslov v roku
10 dni od dneva objave. O izbiri bodo obveščeni pisno, in sicer v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Vse dodatne informacije dobite na tel.
01/478-98-17.
Državni svet Republike Slovenije

Druge objave
Ob-12347/05
Na podlagi 22. člena Statuta Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni
list RS, št. 87/01) in sklepa upravnega odbora z 42. seje, z dne 21. 10. 2004, objavlja
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
2. javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje:
1. Predmet prodaje so poslovni prostori
na lokaciji Cesta maršala Tita 73, Jesenice,
površine 451,53 m2. Predmet prodaje je 17
pisarn, dva prostora namenjena za arhiv,
mini kuhinja, čajna kuhinja, hodnik, štirje
sanitarni prostori, prostor za čistilke, vetrolov, pisarna v prizidku. Poslovni prostori se
nahajajo v pritličju poslovno stanovanjske
stavbe, zgrajene leta 1959. V neposredni
bližini objekta so pretežno stanovanjske
stavbe. Prostori se nahajajo v neposredni
bližini glavne ceste, za parkiranje so na voljo
javne parkirne površine.
2. Lastnik izkazuje lastninsko pravico
na nepremičnini, vpisani pri vl. št. 961, k.o.
Jesenice, parc. št. 512/1, s pogodbo o priznanju lastninske pravice na delu stavbe,
sklenjeno dne 31. 7. 2002, med Občino Jesenice in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
3. Predkupna upravičenka, Občina Jesenice, je dne 26. 4. 2005 izdala potrdilo, da
predkupne pravice ne uveljavlja.
4. Ocenjena vrednost nepremičnine, ki je
predmet prodaje, znaša na dan 1. 12. 2004
48,800.000 SIT.
II. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po ceni, ki
ne more biti nižja od 75% ocenjene vrednosti.
2. Nepremičnino se prodaja kot celoto.
3. Nepremičnino se prodaja v stanju kakršnem je, po načelu “videno–kupljeno”.
4. Nepremičnina preide v posest in last
kupca po plačilu celotne kupnine.
5. Vse predpisane dajatve na promet nepremičnin se prišteje k pogodbeni ceni in jih
plača kupec.
III. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Pisna ponudba mora vsebovati ime
oziroma ﬁrmo ponudnika in njegov točen naslov, številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine, ponudbeno ceno v SIT in potrdilo o plačilu varščine.
Ponudbo mora podpisati odgovorna oseba
ali od nje pooblaščena oseba.
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2. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o
državljanstvu za ﬁzično osebo oziroma izpisek iz sodnega registra za pravno osebo.
3. Ponudniki plačajo varščino za nakup nepremičnine v višini 10% ponudbene cene na transakcijski račun Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 01100-6030274014, sklic na številko
240000, namen plačila “Za javni razpis – Jesenice”.
4. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo neobrestovana varščina vrnjena v roku 15 dni po
izboru najugodnejšega ponudnika. Izbranemu ponudniku bo neobrestovana varščina
vračunana v kupnino.
IV. Postopek zbiranja ponudb:
1. Rok za vložitev pisnih ponudb je do
vključno ponedeljka, 6. 6. 2005, do 12. ure.
2. Ponudbo z dokazili je potrebno poslati
priporočeno ali vročiti osebno v sprejemni
pisarni, soba 19, na naslov: ZZZS, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj, v
zaprtih ovojnicah, s pripisom “Ne odpiraj!
Javni razpis – ponudba za nakup nepremičnine”.
3. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisne pogoje.
4. Kot najugodnejši ponudnik za nakup
predmetne nepremičnine bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno. Če dva ponudnika ponudita enako najvišjo ponudbeno
ceno, bo prodajalec najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih.
5. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v 15 dneh od zadnjega dneva, določenega za predložitev ponudb.
6. Ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh
zahtevanih elementov ali ne bodo izkazovale izpolnjevanja pogojev javne ponudbe,
bodo izločene že pri odpiranju ponudb.
7. Ponudniki bodo o morebitnem izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni v
5 dneh po odločitvi o izbiri.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji
nepremičnine, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
9. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri.
10. Izbrani ponudnik mora kupnino za
nepremičnino plačati najkasneje v 8 dneh
po sklenitvi pogodbe na transakcijski račun
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, številka 01100-6030274014, sklic na
številko 240000.
11. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal kupnine v roku, se šteje, da
odstopa od nakupa, morebiti že sklenjeno
pogodbo se šteje za razdrto, plačano varščino se zadrži.
V. Informacije: dodatne informacije dobijo
interesenti na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota
Kranj, Zlato polje 2, Kranj, vsak delavnik
od 8. do 14. ure, preko tel. 04/237-03-05
(Gordan Jocić) ali 04/237-03-06 (Milojka
Sajovic).
Po predhodni najavi je možen ogled nepremičnine.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
po pooblastilu
generalnega direktorja ZZZS
Ob-12348/05
Javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Piran, Tartinijev trg
2, 6330 Piran.

2. Predmet prodaje je stavbno zemljišče:
a) parc. št. 1021/1 – katastrska kultura – travnik v izmeri 234 m2, vl. št. 4217
k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) cena je
2,751.099 SIT;
b) parc. št. 24/1 – katastrska kultura – njiva v izmeri 190 m2, vl. št. 1401 k.o. Piran, izhodiščna (najnižja) cena je 2,792.248 SIT;
c) parc. št. 1710/3 – katastrska kultura
– gozd v izmeri 226 m2, stavbišče (garaža)
v izmeri 42 m2, vl. št. 2453 k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) cena je 3,988.926 SIT;
d) parc. št. 1268/2 – katastrska kultura
– njiva v izmeri 327 m2, travnik v izmeri
110 m2, vl. št. 234 k.o. Piran, izhodiščna
(najmanjša) cena je 6,504.331 SIT;
e) parc. št. 7574/1 – katastrska kultura – travnik v izmeri 383 m2, vl. št. 2223
k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) cena je
4,750.493 SIT;
f) parc. št. 2145/1 – katastrska kultura
– sadovnjak v izmeri 193 m2, vl. št. 2064 k.o.
Portorož in solastninski delež do 60/100-ink
od celote parc. št. 2146/1 – katastrska kultura – gozd v izmeri 614 m2, njiva v izmeri
470 m2, vinograd v izmeri 272 m2, stavbišče
(gosp. poslopje) v izmeri 68 m2, vl. št. 3228
k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) cena je
31,179.108,68 SIT;
g) solastninski delež do 366/100-ink od
celote naslednjih zemljišč: parc. št. 1432/1
– katastrska kultura – dvorišče v izmeri
157 m2, stavbišče (funkcionalni objekt) v izmeri 32 m2, parc. št. 1432/4 – katastrska
kultura – dvorišče v izmeri 23 m2, parc. št.
1432/5 – katastrska kultura – dvorišče v izmeri 206 m2, parc. št. 1432/6 – katastrska
kultura – dvorišče v izmeri 98 m2, parc. št.
1432/7 – katastrska kultura – dvorišče v
izmeri 6 m2, parc. št. 1432/8 – katastrska
kultura – dvorišče v izmeri 150 m2, parc. št.
1432/9 – katastrska kultura – pot v izmeri
39 m2, parc. št. 1432/10 – katastrska kultura
– dvorišče v izmeri 54 m2, vse v vl. št. 2287
k.o. Portorož, izhodiščna (najnižja) cena je
4,152.763 SIT;
h) parc. št. 383, k.o. Nova vas – stanovanjska stavba v izmeri 43 m2, etažnosti
P+1, delno porušena. Nepremičnina je predmet predkupne pravice, izhodiščna (najnižja) cena je 3,093.350 SIT.
V izhodiščno vrednost davek ni vključen. Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo
zemljišča in v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva bremenijo kupca.
3. Zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. Stavbno zemljišče, ki je predmet javnega zbiranja ponudb od točke a) do
g) je že v posesti ﬁzičnih ali pravnih oseb in
služi kot funkcionalna celota k lastniškim
objektom.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje ﬁzične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek
o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Kolikor se ponudbo poda po pooblaščencu, je potrebno priložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju.
c) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne
vrednosti predmeta prodaje, ki se vplača na

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
podračun enotnega zakladniškega računa
Občine Piran, št. 01290-0100005871 odprt
pri Upravi za javna plačila, Urad Koper ter
k ponudbi predložiti potrdilo o plačilu varščine. Najugodnejšemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 8 dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek
varščine se v nobenem primeru ne obrestuje.
c) Pisne ponudbe je treba predložiti z naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– dokazilo o državljanstvu oziroma sedežu pravne osebe;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno (ki ne sme biti manjša
od izhodiščne cene);
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca;
– v primeru ponudbe za predmet h) je
potrebno priložiti tudi program predvidene
namembnosti nepremičnine (iz programa
mora biti razvidna s strani ponudnika predvidena uporaba nepremičnine – namen nakupa (na primer stanovanjski namen, gostinska dejavnosti, nastanitvena dejavnost…) in
rok obnove nepremičnine).
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 23. 5. 2005
do 12. ure, na naslov Javno podjetje Okolje
Piran, d.o.o., Fornače 33, 6330 Piran, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in
popolne ponudbe bo obravnavala komisija
za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem
Občine Piran.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za predmete od a) do g) je najvišja
ponujena cena.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za predmet h) je najvišja ponujena cena
in ocena skladnosti predvidene namembnosti nepremičnine z razvojno strategijo
razvoja podeželskega turizma, kot izhaja iz
Strategije slovenskega turizma 2002–2006
in Razvoja turizma v Občini Piran, sprejetega v letu 2002.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli drugim ponudnikom je
izključena. Županja Občine Piran lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 30 dni po prejemu sklepa o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
v določenem roku ne odzove, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil, varščina pa
zapade v korist Občine Piran. Kupec mora
plačati kupnino v roku, ki bo določen v pogodbi, sicer lahko prodajalec pogodbo razdre, varščina pa tudi v tem primeru zapade
v korist Občine Piran.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih

prodaje od a) do g) na sedežu Javnega podjetja Okolje Piran d.o.o., Fornače 33, Piran,
Miloška Raktelj, tel. 05/61-750-33, za predmet h) pa na sedežu Občine Piran, Tartinijev
trg 2, Piran, Urad za pravne zadeve, Martina
Kukovec, tel. 05/671-03-32.
Občina Piran
Št. 360-03-0013/2005-502
Ob-12349/05
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje št. 1, v pritličju stanovanjskega bloka Javornik 24, v skupni izmeri
56,77 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100 (Ur.
l. SFRJ, št. 3/66), prostore naslednjih neto
koristnih površin:
Klet:
1,92 m2
I. nadstropje:
– soba:
18,05 m2
– soba:
11,80 m2
– kuhinja:
10,72 m2
– kopalnica z WC
3,84 m2
– predsoba:
6,66 m2
– balkon:
3,78 m2
56,77 m2
3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 6,555.958 SIT.
4. Oblika in pogoji, pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Javornik 24 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru
lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove
naslednjega najugodnejšega ponudnika
in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe
noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje, imajo pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico.
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
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– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 360-03-0011/2005-502
Ob-12351/05
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina enoinpolsobno stanovanje št. 11 v I. nadstropju
stanovanjskega bloka Javornik 60, v skupni
izmeri 53,51 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100 (Ur.
l. SFRJ, št. 3/66), prostore naslednjih neto
koristnih površin:
Klet:
I. nadstropje:
– soba:
– soba:
– kuhinja:
– kopalnica z WC
– predsoba:
– balkon:

2,64 m2
15,66 m2
8,05 m2
11,67 m2
4,15 m2
7,64 m2
3,70 m2
53,51 m2

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 6,057.181 SIT.
Oblika in pogoji, pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Javornik 60 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje, imajo pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico.
Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški
notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
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– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 360-03-0009/2005-502
Ob-12352/05
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina enosobno stanovanje št. 4 v pritličju stanovanjskega bloka Javornik 53, v skupni izmeri
35,38 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100 (Ur.
l. SFRJ, št. 3/66), prostore naslednjih neto
koristnih površin:
Klet:
0,81 m2
VI. nadstropje:
– soba:
13,10 m2
– kuhinja:
12,87 m2
– kopalnica z WC
4,13 m2
– predsoba:
4,47 m2
35,38 m2
3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 3,985.296 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Javornik 53 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 360-03-0012/2005-502
Ob-12354/05
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina enosobno stanovanje št. 16 v IV. nadstropju
stanovanjskega bloka Ob Suhi 23, v skupni
izmeri 40,26 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100 (Ur.
l. SFRJ, št. 3/66), prostore naslednjih neto
koristnih površin:
Klet:
1,17 m2
VI. nadstropje:
– soba:
18,24 m2
– kuhinja:
10,73 m2
– kopalnica z WC
3,72 m2
– predsoba:
2,51 m2
– loža:
3,89 m2
40,26 m2
3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 4,570.950 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti ovojnici na naslov: Občina Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Ob Suhi 23 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, potrdilo o plačani 10% varščini, ter
natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik
k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).

5. Javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-12372/05
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 15. člena Statuta Občine
Kuzma (Ur. l. RS, št. 21/99, 12/01, 72/02,
90/02 in 113/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Kuzma z dne 22. aprila 2005 objavlja
Občina Kuzma
javno ponudbo
za oddajo nekdanje stražnice Kuzma v
najem
1. Organizator javne ponudbe: Občina
Kuzma, Kuzma 24, 9263 Kuzma.
2. Predmet javne ponudbe: – parc. št.
275, stan. stavba, 189 m2,
– parc. št. 275, dvorišče, 1125 m2,
– parc. št. 275, stavba, 15 m2,
– parc. št. 276, igrišče, 800 m2,
– parc. št. 277, park, 1125 m2, vse v k.o.
Kuzma.
3. V urejenem objektu je prizidek sušilnice za zelišča in sadje s kotlovnico na lesno
biomaso.
4. Nepremičnine se dajo v najem za obdobje v skladu z dogovorom. Izhodiščna
najemnina je 100.000 SIT mesečno. Najemnik ima pravico neovirano zasedati vse
nepremičnine, kot da bi bil njihov lastnik.
5. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
javne ponudbe: vrsta pravnega posla je najemna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v petnajstih dneh po zaključku javne
ponudbe.
6. Pogoji za udeležbo pri najemu nepremičnin na podlagi javne ponudbe:
– ponudbo za najem nepremičnin lahko
dajo pravne in ﬁzične osebe ter samostojni
podjetniki s sedežem na območju Republike
Slovenije,
– pisna ponudba mora vsebovati: naziv
najemnika in njegov točen naslov, ponujeni
znesek najemnine in program poslovanja
(za nadaljnji dve leti),
– ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednja dokazila: potrdilo o plačanih davkih
in prispevkih; izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki pa priglasitveni list; dokazila o
pozitivnem rezultatu poslovanja za preteklo
leto oziroma da v zadnjem letu ni imel blokiranega poslovnega računa,
– ponudniki mora navesti dejavnost oziroma programe, ki se bodo opravljali v objektih oziroma na funkcionalnih zemljiščih,
in način izvajanja ponudbene dejavnosti
oziroma programa (npr. turizem, gostinstvo,
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pridelava in predelava zelišč, izobraževanje itd.).
7. Postopek:
– upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele v roku 15 dni po objavi razpisa na
naslov: Občina Kuzma, Kuzma 24, 9263
Kuzma, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem nekdanje stražnice«, na hrbtni
strani pa mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja,
– ponudbe bodo po preteku razpisnega
roka komisijsko odprte, nepopolnih in nepravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala,
o izbiri najugodnejšega ponudnika pa bodo
ponudniki obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa,
– o prevzemu občinske zgradbe s pripadajočimi zemljišči bo sestavljen zapisnik.
8. Najemodajalec si pridružuje pravico,
da po pregledu ponudb ne sklene pogodbe
z nobenim od ponudnikov. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene najemne pogodbe,
najemodajalec pozove k podpisu pogodbe
naslednjega najugodnejšega ponudnika.
9. Interesenti za najem občinske zgradbe
z zemljišči dobijo vse informacije na Občinski upravi občine Kuzma, Kuzma 24, ali po
tel. 02/555-80-16.
Občina Kuzma
Ob-12373/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 – 41/02),
15. člena Statuta Občine Kuzma (Ur. l. RS,
št. 21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03),
29., 45. in 46. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Kuzma z dne 22. aprila 2005, Občina
Kuzma objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
II. Predmet prodaje je zazidano stavbno zemljišče v k.o. Matjaševci (nekdanja
stražnica), parc. št. 466, stanovanjska stavba v velikosti 182 m2 in pašnik v velikosti
4228 m2, pripisane k ZKV 0083. Namen prodaje je ohranjanje poseljenosti v občini.
III. Kupnina za predmetno nepremičnino
znaša 3,600.000 SIT. DDV znaša 660.000
SIT, skupaj torej 4,260.000 SIT. Stroški sklenitve pogodbe, stroški notarske storitve in
ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom
lastništva bremenijo kupca. Do gradbene
parcele je speljan občinski vodovod.
IV. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki z območja Občine Kuzma, prosilci za
opravljanje mirnih obrtnih oziroma storitvenih dejavnosti, mlade družine in posamezniki. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, se bo upošteval rok prispetja ponudbe. Kupec mora najkasneje v
roku enega leta začeti z gradnjo.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno,
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih in drugih razmer
kupca,

– navedbo nepremičnine,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za ﬁzične osebe oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe ali samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše od
30 dni.
c) Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor ponudnikov opravi pristojna komisija in po zaključku postopka predlaga županu
izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
d) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb s posameznim prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla.
e) Uspešni ponudnik mora najkasneje
v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo.
f) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma, št. 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
V. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 15. maja
2005, do 12. ure na naslov: Občina Kuzma,
Kuzma 24, 9263 Kuzma. Na zaprti kuverti
mora biti na levi strani vidno navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Prepozne, nepopolne in nepravilno
označene ponudbe se ne bodo upoštevale
pri izbiri.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občinski upravi občine Kuzma, Kuzma 24, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-3/2005
Ob-12386/05
1. Statut sindikata delavcev Geoplina,
Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11,
Ljubljana, ki ga hrani tukajšnja upravna
enota in je bil v registru statutov sindikatov
vpisan pod zaporedno števiko 24, se od
30. 3. 2005 hrani spremenjen, zaradi spremembe imena sindikata.
2. Statut sindikata Geoplin Plinovodi,
Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
se vpiše v register statutov sindikatov pri
Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška, Trg
prekomorskih brigad 1, Ljubljana, dne 30. 3.
2005, pod zaporedno številko 24.
Št. 101-4/2005
Ob-12387/05
1. Statut sindikata z imenom Sindikalna organizacija Goričane TCP Medvode,
Ladja 10, Medvode, ki ga hrani tukajšnja
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upravna enota in je bil v registru statutov
sindikatov vpisan pod zaporedno številko
91, se zaradi spremembe imena sindikata
od 31. 3. 2005 hrani spremenjen pod isto
zaporedno številko.
2. Statut sindikata z imenom KSS Pergam - Sindikat Goričane, Ladja 10, Medvode, se vpiše v register statutov sindikatov pri upravni enoti Ljubljana, izpostavi
Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana, dne 31. 3. 2005, pod isto zaporedno
številko 91.
Št. 101-2/2005-4
Ob-12388/05
Sindikat Mercator Goriška d.d., s sedežem Nova Gorica, Gregorčičeva 19,
katerega pravila sindikata družbe so bila
sprejeta v hrambo z odločbo upravnega
organa št. 013-47/93-1 dne 3. 5. 1993 in
so bila vpisana v evidenco statutov in pravil
sindikatov pod zaporedno št. 24, se z dnem
22. 4. 2005 izbriše iz evidence statutov in
pravil sindikatov.
Št. 101-6/2005-1532
Ob-12389/05
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
spremembe naziva, pravil in sedeža Sindikata vzgoje in izobraževanja Srednje
gradbene šole Kranj, ki se preimenuje v
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije, Srednje poklicne in
strokovne šole Kranj (SVIZ SPSŠ), s sedežem v Kranju, Cesta Staneta Žagarja
33. Pravila Sindikata Zavoda srednje gradbene šole Kranj se po novem glasijo: Pravila
sindikata zavoda SVIZ SPSŠ.
Sprememba naziva, pravil in sedeža Sindikata vzgoje in izobraževanja srednje gradbene šole Kranj se z dnem izdaje te odločbe
vpiše v evidenco statutov in pravil sindikatov
pod zaporedno številko 184.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-34/2005-13
Ob-12342/05
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 28. 4.
2005 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) odločil, da je nameravana
koncentracija družb Unihop, trgovina in
storitve d.o.o., Turiška vas 1, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu (Unihop d.o.o.), in
Hmezad export–import d.d., Vrečarjeva 2,
3310 Žalec (Hmezad d.d.), skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla z nakupom
večinskega lastniškega deleža družbe Hmezad d.d. s strani družbe Unihop d.o.o., s čimer bo slednja pridobila možnost izvajanja
nadzora nad družbo Hmezad d.d.
Ob upoštevanju stanja konkurence na
trgu nepredelanega naravnega hmelja ter
briketov tipa 90 in 45, značilnosti ponudbe in
povpraševanja na teh trgih in predvidevanj
glede razvoja trgov v prihodnosti Urad ugotavlja, da v primeru obravnavane koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-12339/05
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.
Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Aljoša Tomaž, Zlatko Kavčič, Niko Kač,
dr. France Arhar, Vojko Čok, Cvetka Selšek,
Zdenko Fritz, Romana Pajenk, Drago Pišek,
Andrej Flis, Črtomir Mesarič, Andrej Hazabent in Jože Stegne.

Objave
gospodarskih družb
Sprememba
Ob-12346/05
POM-NALOŽBE, ﬁnančna družba, d.d.,
Slovenska ulica 41, Murska Sobota, objavlja
spremembo 4. točke obvestila, ki je bilo dne
29. 4. 2005 objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 43, s katerim rok, od katerega dalje teče
enomesečni rok, v katerem imajo delničarji
POM-NALOŽBE, d.d. pravico sklicati skupščino POM-NALOŽB, spremeni iz 4. 5. 2005
na 6. 6. 2005.
POM-NALOŽBE, ﬁnančna družba d.d.
Ob-12374/05
Direktor družbe LGM, storitveno podjetje,
d.o.o., Gorenjska cesta 20, 1234 Mengeš (v
nadaljevanju: LGM, d.o.o.) na podlagi 533.
f člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje
obvestilo:
1. Dne 22. 4. 2005 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, predložen Oddelitveni načrt
družbe LGM, d.o.o.
2. Na sedežu družbe LGM, d.o.o., Gorenjska cesta 20, 1234 Mengeš, bo od objave tega obvestila en mesec, v času od 8.
do 12. ure, na vpogled Oddelitveni načrt
družbe LGM, d.o.o. ter Zaključno poročilo
družbe LGM, d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
LGM, d.o.o.
Ob-12497/05
Skladno z določilom prvega odstavka
516 člena in določilom 528 člena Zakona
o gospodarskih družbah, uprava družbe
S&T Hermes Plus, Informacijski sistemi
d.d., Šlandrova 2, Ljubljana in uprava družbe ITS Intertrade sistemi, Informacijske in
računalniške storitve d.o.o., Leskoškova 6,
Ljubljana, objavljata
obvestilo,
da je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani dne 26. 4. 2005, predložena pogodba o
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poenostavljeni pripojitvi družbe z omejeno
odgovornostjo ITS Intertrade sistemi, Informacijske in računalniške storitve d.o.o.,
kot prevzete družbe k delniški družbi S&T
Hermes Plus, Informacijski sistemi d.d., kot
prevzemni družbi.
Delničarje oziroma družbenike obeh
družb upravi prevzemne in prevzete družbe
opozarjata na njihove pravice iz drugega do
četrtega odstavka 516 člena in na pravico
iz tretjega odstavka 528 člena Zakona o
gospodarskih družbah.
S&T Hermes Plus d.d.
Klavdij Godnič, predsednik uprave
ITS Intertrade sistemi d.o.o.
Janez Dobrovoljc, član uprave

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-12344/05
Na podlagi določila 454. člena Zakona
o gospodarskih družbah objavlja družba z
omejeno odgovornostjo Varmig, ključavničarstvo in strojna obdelava, d.o.o., Koper,
Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, matična
številka 5709202, identiﬁkacijska številka
za davek na dodano vrednost SI79479804,
številka registrskega vložka pri Okrožnem
sodišču v Kopru 1/03736/00,
sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala družbe
in
poziv upnikom, da se izjavijo,
ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala
I. Skupščina družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo Varmig, ključavničarstvo in
strojna obdelava, d.o.o., Koper je dne 14. 12.
2004 na podlagi določila 454. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejela sklep o
zmanjšanju osnovnega kapitala družbe:
Registrirani osnovni kapital družbe znaša 58,341.000 SIT. Družbeniki na podlagi
454. člena zakona o gospodarskih družbah
sklenejo zmanjšati osnovni kapital za znesek 32,166.000 SIT, tako da po zmanjšanju
osnovnega kapitala znaša zmanjšani osnovni kapital družbe 26,175.000 SIT.
II. Upnike družbe z omejeno odgovornostjo Varmig, ključavničarstvo in strojna
obdelava, d.o.o. se poziva, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Varmig, d.o.o., Koper

Sklici skupščin
Št. 04074

Ob-12404/05
Preklic
Uprava družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Dunajska 50, Ljubljana, preklicuje sklic 12. skupščine delničarjev
družbe, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 36, v časniku Delo, na spletnih straneh Ljubljanske borze vrednostnih papirjev
SEOnet in na domači spletni strani družbe
Petrol, d.d., dne 8. aprila 2005.
Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana
Janez Lotrič
predsednik uprave

Ob-12310/05
DP JUB delniška družba pooblaščenka
JUB d.d. Dol pri Ljubljani, sklicuje
8. sejo skupščine,
ki bo v četrtek dne 9. 6. 2005 ob 15. uri
v prostorih Informacijsko izobraževalnega
centra družbe JUB Kemična industrija d.d.,
Dol pri Ljubljani, št. 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev preštevalke glasov.
Predlog sklepa: izvoli se predlagani
organ skupščine.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan
Podgoršek.
2. Uporaba bilančnega dobička.
2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta.
2.2. Ugotovitev bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
Ugotovi se bilančni dobiček za leto 2004
v višini 334,659.202 SIT, in sicer:
– čisti dobiček leta 2004 iz bilance stanja
334,641.787 SIT;
– preneseni dobiček preteklih let 17.415
SIT.
2.3. Uporaba bilančnega dobička.
Predlog sklepa:
2.3.1. Bilančni dobiček poslovnega leta
2004 v višini 334,659.202 SIT se uporabi za:
– dividende v višini 4.265 SIT na delnico oziroma 130,099.560 SIT v skupnem
znesku,
– preostali del bilančnega dobička v višini 204,559.642 SIT se odvede v druge
rezerve iz dobička.
2.3.2. Do izplačila dividende je upravičen
delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo 3 dni pred skupščino.
2.3.3. Dividende se izplačajo do 30. 6.
2005.
2.4. Razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: podeli se razrešnica
upravi in nadzornemu svetu.
3. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa: za sestavo revizije poslovanja družbe za leto 2005 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o. Novo mesto.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
kakor tudi letno poročilo uprave in poročilo
nadzornega sveta so na vpogled in dostopni
delničarjem na sedežu družbe vsak delovni
dan od 12. do 13. ure od objave dnevnega
reda do 9. 6. 2005.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno. Seje skupščine
se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo na dan 6. 6. 2005 oziroma
njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki imajo pisno pooblastilo. Udeleženci
morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti
direktorju družbe pismeno tako, da le-ta prispe na sedež družbe najkasneje tri dni pred
zasedanjem t.j. do vključno 6. 6. 2005.
Uprava DP JUB d.d.
Št. 2/05
Ob-12312/05
Na podlagi določil statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d. sklicujemo
13. sejo skupščine
delniške družbe Česalnice Ljubljana
d.d., Ljubljana Luize Pesjakove 9,
ki bo v torek, dne 7. 6. 2005 ob 11. uri na
Vrhniki, Stara cesta 4a, v pisarni notarja Petra Meze, z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi ali
je na skupščini zastopanih toliko delnic, da
skupščina lahko veljavno zaseda.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina izvoli za predsednico skupščine Stanko Božnar, za preštevalko glasov
Nevenko Golob, zasedanju prisostvuje povabljeni notar Peter Meze.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004, mnenjem revizorja in
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
sprejemu letnega poročila družbe za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
z letnim poročilom za leto 2004, mnenjem
revizorja in pisnim poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2004.
4. Ugotovitev in sprejem predloga sklepa
o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Bilančna izguba na dan 31. 12. 2004
znaša 2,615.346,27 SIT in se pokrije iz sredstev rezerv.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2004.
5. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe Česalnice Ljubljana d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Česalnice Ljubljana
d.d. s čistopisom v predloženem besedilu.
6. Sprejem novega poslovnika o delu
skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in
dopolnitve poslovnika o delu skupščine s
čistopisom v predloženem besedilu.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizijo računovodskih izkazov in letnega
poročila za poslovno leto 2005 skupščina
imenuje revizijsko hišo Ernst & Young d.o.o.,
Dunajska 111, Ljubljana.
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Gradivo za skupščino družbe bo
na razpolago vsem delničarjem v prostorih
Česalnice Ljubljana d.d., Luize Pesjakove 9,
vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže s potrdilom
o lastništvu delnic oziroma s pisnim pooblastilom delničarja ali njegovim potrdilom
o lastništvu delnic. Pooblastilo ni potrebno
overiti pri notarju.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci najavijo svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki
s priporočeno pošiljko najkasneje 3 dni pred
zasedanjem. Prijava mora prispeti na naslov
družbe najkasneje 4. 6. 2005.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane skupščine, skupščina ponovno sestane
v istem prostoru, z istim dnevnim redom

in glasuje ne glede na število prisotnih
delnic.
Česalnice Ljubljana d.d. Ljubljana
uprava d.d.
Stanka Božnar
predsednica nadzornega sveta
Habič Martina
Ob-12314/05
Na podlagi 7.3. točke statuta družbe Kremen d.d., Industrija in rudniki nekovin, Novo
mesto, ter 283. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicuje uprava družbe
8. skupščino
družbe Kremen d.d. Novo mesto,
ki bo v torek, dne 7. 6. 2005 ob 10. uri v
sejni sobi družbe Kremen, v Dolenjem Mokrem Polju 40.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. Skupščina imenuje predsedujočega skupščine in preštevalca glasov na
predlog uprave.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslovno leto 2004 s stališčem nadzornega
sveta do priloženega revizijskega poročila
za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnih poročil za poslovno leto 2004, pozitivnim
stališčem nadzornega sveta do revizijskih
poročil za poslovno leto 2004 in s potrditvijo
letnih poročil za poslovno leto 2004.
3. Seznanitev skupščine z odločitvijo
uprave o razporeditvi dobička za poslovno
leto 2004 in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila in se strinja z odločitvijo uprave družbe
Kremen d.d. Novo mesto o načinu razporejanja dobička za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje
upravi in nadzornemu svetu družbe Kremen
d.d. Novo mesto razrešnico za poslovno
leto 2004.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005, skupščina imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. iz
Ljubljane.
5. Obravnava in sprejetje spremembe
statuta družbe.
Predlog sklepa: spremeni se 6.4. točka
statuta, ki se na novo glasi: »Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 let in so po
preteku lahko ponovno izvoljeni.«
6. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta, predstavnika delničarjev se izvoli
Matjaž Satler in Urban Golob, oba za mandatno obdobje štirih let od dneva izvolitve
na skupščini.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila za zastopanje
na skupščini družbe je potrebno deponirati v
tajništvu družbe, kjer mora biti hranjeno ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja. Vsak
delničar ali njegov pooblaščenec naj prijavi
svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni
obliki, najkasneje tri dni pred skupščino.
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Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Popolno gradivo za 8. skupščino družbe je delničarjem na vpogled pri direktorju
družbe ali pri vodji ekonomskega sektorja
družbe, in sicer vsak delovni dan od objave
sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 9. ure.
Delničarje vabimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo v sedmih
dneh po objavi sklica skupščine upravi družbe ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo
njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo ponovno sestala eno uro kasneje, z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala družbe.
Kremen d.d. Novo mesto
uprava
Ob-12319/05
Na podlagi 7.6. točke / člena statuta
družbe L EGOLES gozdarstvo, tesarstvo
d.d., Kidričeva cesta 56, 4220 Škofja Loka,
ter na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava sklicuje
1. sejo skupščine družbe
L EGOLES gozdarstvo, tesarstvo d.d.,
ki bo v sredo, 8. junija 2005, ob 12. uri,
na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva
56, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za predsedujočega skupščini se izvoli
Denis Kostrevc, za preštevalca glasov pa
Marija Porenta in Zdravko Šprajcar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Vojko
Pintar.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 274a. členu Zakona o gospodarskih družbah.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
3.1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta ostane bilančni dobiček iz leta 2004 v
višini 26,688.655,26 SIT, nerazporejen (preneseni dobiček).
3.2. Skupščina podeljuje upravi družbe
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
poslovno leto 2004.
4. Umik delnic družbe L EGOLES, d.d. z
organiziranega trga.
Predlogi sklepov uprave in nadzornega
sveta:
4.1. Delnice družbe L EGOLES gozdarstvo, tesarstvo d.d., s sedežem matična
številka 1982800, se umaknejo z organiziranega trga.
4.2. Upravo družbe se pooblasti za vsa
ravnanja, potrebna za izvedbo sklepa 4.1.,
v skladu z veljavno zakonodajo.
5. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
Predlogi sklepov nadzornega sveta:
5.1. Skupščina izvoli za člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev Simona
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Černetiča in Riharda Videta, za mandat od
9. 6. 2005 za dobo 4 let.
5.2. Ugotovi se, da so bili člani nadzornega sveta izvoljeni na 7. skupščini družbe
EGOLES, d.d. Škofja Loka, dne 29. 6. 2004,
imenovani začasno do izvolitve novih članov
nadzornega sveta na skupščini družbe L
EGOLES, d.d., zato jim mandat preneha z
dnem 8. 6. 2005.
6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep:
Člani in predsednik nadzornega sveta
so za udeležbo na sejah nadzornega sveta
upravičeni do sejnine (in povračil stroškov).
Član nadzornega sveta je upravičen do
sejnine v višini 45.000 SIT bruto za vsako
sejo. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do sejnine v višini 55.000 SIT bruto
za vsako sejo.
Družba je dolžna predsedniku oziroma
članu nadzornega sveta sejnino in povračilo
stroškov izplačati najkasneje v 15 dneh po
zaključku seje.
7. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005 v nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2005 skupščina imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje
za revidiranje, d.o.o., s sedežem Železna
cesta 8a, 1000 Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev in predlogom sprememb statuta
je na voljo v tajništvu direktorja na sedežu
družbe v Škofji Loki, Kidričeva cesta 56,
vsak delavnik od 10. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki naj jih
uprava sporoči delničarjem in članom nadzornega sveta v skladu z 287. členom ZGD,
morajo biti v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po objavi sklica v tajništvu
uprave delniške družbe.
Izjava družbe: Tistim delničarjem, ki nasprotujejo umiku delnic družbe L EGOLES,
d.d., s sedežem Kidričeva cesta 56, 4220
Škofja Loka, z organiziranega trga, družba L
EGOLES, d.d. ponuja, da bo njihove delnice
pridobila proti primerni odškodnini.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev,
njihovih zastopnikov ali pooblaščencev, je
pisna prijava udeležbe na skupščini, prejeta
najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic, ki so na zadnji dan veljavne
prijave (tri dni pred skupščine) vpisani v
delniško knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem skupščine
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na
skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Andrej Drašler, direktor družbe
L EGOLES, d.d.
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Ob-12322/05
Na podlagi 283. člena ZGD ter v skladu
z XXVIII.A členom statuta družbe Creatina
mednarodna trgovska družba d.d., Ljubljana, direktor družbe sklicuje
9. skupščino delničarjev družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 6. 6. 2005 ob 12.
uri v prostorih poslovne hiše Emona, I. nadstropje, Šmartinska 130, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
3. Izvolitev nadzornikov glasovanja.
Predlog sklepa: za nadzornika glasovanja se izvoli Marijo Lukežič.
4. Seznanitev z letnim poročilom uprave
za leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto 2004.
5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da skupni bilančni dobiček
na dan 31. 12. 2004 znaša 88,262.000 SIT.
Del bilančnega dobička v višini 1,185.600
SIT, kar predstavlja dividendo v višini 40 SIT
bruto na delnico, se razdeli delničarjem.
Preostali del bilančnega dobička v višini
87,076.400 SIT ostane nerazporejen in se
prenese v naslednje leto.
Dividende se izplačajo 15. 9. 2005 in sicer delničarjem, vpisanim v centralnem registru KDD na dan skupščine.
b) Skupščina podeli razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za delo v poslovnem
letu 2004.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembo statuta družbe v predlaganem besedilu.
7. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
a) Razveljavi se sklep o pooblastilu za
nakup lastnih delnic z 8. redne skupščine
z dne 21. 6. 2003 pod 7. točko dnevnega
reda.
b) Upravo družbe se pooblasti za nakup lastnih delnic v obdobju 18 mesecev od
sprejema tega sklepa, po najnižji ceni 1.000
SIT za delnico in najvišji ceni 6.000 SIT za
delnico, pri čemer skupni nominalni znesek
odkupljenih lastnih delnic ne sme presegati
10% osnovnega kapitala.
c) Upravo se nadalje pooblasti, da lastne
delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
d) Nadzorni svet se pooblasti, da uskladi
besedilo statuta z zmanjšanjem osnovnega
kapitala na podlagi umika lastnih delnic.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revidiranje poslovnih
izkazov družbe za leto 2005 skupščina imenuje revizijsko hišo Ecum Revizija d.o.o.,
Ljubljana, Kersnikova 6.
Predlagatelj sklepov pod točkami od 3
do 7 sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 8 pa nadzorni svet
družbe.
Gradiva za zasedanje skupščine so na
vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska 152, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure. Skupščine se lahko
udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci,
ki morajo imeti pisno pooblastilo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skladu z XXXIII.C členom statuta pisno prijaviti
družbi najmanj 3 dni pred sklicano sejo.
Prijava mora prispeti na naslov družbe naj-

kasneje dne 2. 6. 2005. Prijavo je mogoče
poslati s priporočeno pošto ali s telegramom
na naslov družbe ali po telefaksu 541-68-00.
V prijavi se navede ime in priimek delničarja,
naslov delničarja in število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime
in priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev
lahko pošljejo družbi seznam delničarjev,
ki jih zastopajo, s prej navedenimi podatki.
Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na
zasedanju skupščine družbe.
Dvorana, v kateri bo zasedanje potekalo,
bo odprta 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Udeleženci se ob prihodu na zasedanje
izkažejo z ustreznim identiﬁkacijskim dokumentom in s podpisom na listi prisotnosti
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzem glasovnic.
Creatina d.d.
direktor
Roman Pipan
Ob-12324/05
Na podlagi določbe 283. člena ZGD in
določb Statuta družbe Ingrad, d.d., uprava
družbe sklicuje
6. redno sejo skupščine
družbe Ingrad, gradbeno podjetje d.d.,
Lava 7, 3000 Celje,
ki bo dne 6. 6. 2005 ob 14. uri na sedežu
družbe v Celju, Lava 7, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
imenuje Tihomir Vrdoljak, za preštevalca
glasov pa Irena Koštomaj in Kristijan Krejči.
Seji prisostvuje vabljeni notar Rojc iz
Celja.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
se je seznanila z letnim poročilom za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila za leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice direktorju in
nadzornemu svetu za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi
se, da družba v letu 2004 ni ustvarila bilančnega dobička.
Za leto 2004 skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu in upravi družbe.
4. Sprememba osnovnega kapitala.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep:
1. Skladno s 354. členom Zakona o gospodarskih družbah se zaradi kritja prenesene in še nepokrite izgube preteklih let po
stanju na dan 1. 1. 2005 osnovni kapital, ki
je do sedaj znašal 1.606,280.000 SIT (nominalna višina), zmanjša po poenostavljenem
postopku za 1.347,210.000 SIT (nominalna
višina), tako da po zmanjšanju osnovni kapital družbe znaša 259,070.000 SIT.
2. Osnovni kapital se zmanjša z združevanjem delnic. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe po poenostavljenem
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postopku se število delnic vsem delničarjem
zmanjša v sorazmerju s številom njihovih
delnic v dosedanjem osnovnem kapitalu
družbe.
3. Osnovi kapital družbe se s stvarnimi
vložki poveča za 119,370.000 SIT (nominalna višina), tako da osnovni kapital družbe po povečanju znaša 378,440.000 SIT
(nominalna višina) in je razdeljen na 37.884
navadnih imenskih delnic, pri čemer nominalna vrednost posamezne delnice znaša
10.000 SIT.
4. Povečanje osnovnega kapitala se
opravi z izdajo 11.937 navadnih imenskih
delnic z enakimi lastnostmi, kot so določene v statutu družbe za že izdane delnice in
po nominalni vrednosti 10.000 SIT za eno
delnico.
5. Prodajna cena delnice znaša 10.000
SIT.
6. Delnice morajo biti v celoti plačane 7
dni pred narokom za prisilno poravnavo.
7. Povečanje osnovnega kapitala se izvede s cesijo terjatve kot stvarnega vložka,
tako da upnik Salonit Anhovo, d.d., Anhovo, prevzame delnice v skupni nominalni
vrednosti 19,370.000 SIT, ki jih vplača s
prenosom svojih terjatev do družbe Ingrad,
d.d. v višini 19,370.000 SIT na družbo in s
tem prevzame 1937 navadnih delnic ter s
cesijo terjatve kot stvarnega vložka, tako
da Vegrad, d.d., Velenje prevzame delnice
v skupni nominalni vrednosti 100,000.000
SIT, ki jih vplača s prenosom svojih terjatev,
nastalih po začetku postopka prisilne poravnave po sklepu Okrožnega sodišča v Celju
St 10/2005 z dne 18. 2. 2005 do družbe v
višini 100,000.000 SIT na družbo in s tem
prevzame 10.000 navadnih delnic.
8. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do vpisa novih delnic se izključi.
Sklep je sprejet pod odložnim pogojem
in sicer, da bo prisilna poravnava, ki se vodi
nad družbo Ingrad, d.d. pred Okrožnim sodiščem v Celju pod opr. št.: St 10/2005 potrjena.
Pooblasti se nadzorni svet družbe, da po
realizaciji sprejetih sklepov uskladi besedilo
statuta s sprejetimi sklepi.
5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno
revizijsko družbo za poslovno leto 2005
skupščina imenuje družbo Boniteta d.o.o. s
sedežem v Velenju.
6. Razrešitev članov nadzornega sveta
in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na podlagi pisnih
odstopnih izjav se z dnem skupščine razrešita člana nadzornega sveta, Franc Vetrih in
Valentin Rimc. Skupščina z dnem zasedanja izvoli Matej Košiča in Andrejo Bednjički
za nova člana nadzornega sveta do konca
mandatnega obdobja.
Celotno skupščinsko gradivo, vključno z
besedilom letnega poročila za leto 2004 z
mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
za leto 2004, je na vpogled vsak delovni dan
med 11. in 13. uro na sedežu podjetja v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupšči-

ne na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo in so deset dni pred zasedanjem
skupščine vpisani kot zakoniti imetniki delnic v centralni register pri Klirniško depotni
družbi Ljubljana.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno v
skladu z Zakonom o gospodarskih družbah
in Zakonu o prevzemih ter ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 30 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Za udeležbo na skupščini se delničarji
izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci z originalnim pisnim pooblastilom in
osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku pol ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in
je sklepčna ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Ingrad, d.d.
direktor
Zvonko Korenjak
Ob-12326/05
Na podlagi 9. in 10. člena statuta družbe
Elektrotehna Interset d.d., Trdinov trg 4,
sklicuje uprava družbe
18. skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 8. 6. 2005 ob 10. uri, v
prostorih družbe v Mengšu, Trdinov trg 4,
ter vabi delničarje k udeležbi.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
2. Obravana in potrditev letnega poročila
za leto 2004.
3. Odločanje o izgubi iz poslovanja.
Predlog sklepov:
K točki 1. Izvoli se predsednika skupščine.
K točki 2. Sprejme se poročilo o poslovanju družbe za leto 2004 po predlogu uprave
in mnenju nadzornega sveta.
K točki 3. Ugotovljena izguba za leto
2004 se krije iz sredstev rezerv.
Opombe
Delničarji lahko v roku 7 dni od objave
sklica skupščine pošljejo pisne, razumno temeljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda oziroma spremembo
ali dopolnitev dnevnega reda.
Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za 8. 6. 2005 ob
10. uri. Če ob prvem sklicu ne bo dosežena sklepčnost bo ponovno zasedanje istega
dne ob 10.30, v istih prostorih. Skupščina bo
veljavno sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji v korist katerih so delnice vknjižene v
delniški knjigi, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci naj svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje 15 minut pred zasedanjem.
Gradivo
K posamezni točki dnevnega reda s
predlogom sklepov so delničarjem na vpo-
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gled na upravi družbe vsak delovni dan od
9. do 13. ure.
Elektrotehna Interset d.d.
uprava družbe
Ob-12328/05
Na podlagi 32. člena Statuta družbe Daimond Trgovina in zastopanje d.d., Žnidarčičeva ulica 19, Šempeter pri Gorici,
uprava družbe sklicuje
6. redno skupščino delničarjev,
v torek, dne 7. junija 2005 ob 13. uri v
sejni dvorani Občine Šempeter-Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika
skupščine, izvolitev dveh preštevalcev glasov, predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Dragoljevič Žarko,
Za preštevalki glasov se izvolita: Krapež
Iva, Komel Alenka.
(Predstavitev izbranega notarja).
2. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za leto 2004
ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predloga sklepov:
1. Bilančni
dobiček
v
višini
389,216.403,13 SIT, se razporedi v druge
rezerve iz dobička.
2. Upravi in nadzornemu svetu družbe se
podeli razrešnico za poslovno leto 2004.
4. Nagrada nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: na podlagi 276. člena
Zakona o gospodarskih družbah, se članom
nadzornega sveta iz razširjenega dobička
družbe (v breme poslovnih stroškov), izplača nagrada v višini 15,770.034 SIT bruto.
Razmerje v višini nagrade med predsednikom in člani nadzornega sveta je enako razmerju, ki velja za sejnino. Nagrada se izplača v gotovini v 30 dneh po seji skupščine.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe se za
poslovno leto 2005, imenuje revizijsko hišo
BDO EOS Revizija d.o.o., Ljubljana.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne
30. maja 2005 vpisani v delniško knjigo pri
KDD Centralno klirinško depotni družbi d.d.
Ljubljana.
Prijava udeležbe delničarjev oziroma
njihovih pooblaščencev na skupščino mora
biti podana v pisni obliki na sedežu uprave družbe, najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine. Pooblaščenec za udeležbo,
oziroma glasovanje na skupščini mora pooblastilo priložiti prijavi. Delničarje- pravne
osebe, zastopa na seji skupščine njihov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec. Pooblastila se trajno hranijo pri družbi.
Gradivo in predlogi sklepov za skupščino, je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe, v tajništvu, od dneva objave sklica
do zasedanja skupščine, vsak delovni dan
od 9. do 13. ure. Delničarji se predstavijo z
osebnim dokumentom.
Skupščina je sklicana ob 13. uri. Če se
ob navedenem sklicu ne doseže sklepčnosti – 15% osnovnega kapitala, bo ponovno
zasedanje skupščine ob 13.30, ne glede na
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višino zastopanega kapitala. Pol ure pred
pričetkom zasedanja, bo potekala registracija udeležencev in izročanje glasovnic, zato
prosimo udeležence, da imajo s seboj osebni dokument zaradi identiﬁkacije.
Daimond trgovina in zastopanje d.d.
Šempeter pri Gorici
uprava družbe
Dragan Valenčič, direktor
Ob-12330/05
Na podlagi 23. člena statuta družbe Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., Maribor, Jadranska cesta 24, uprava družbe
sklicuje
10. skupščino
delniške družbe Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d., Maribor
Skupščina bo v petek, 10. junija 2005
ob 11. uri na sedežu družbe na Jadranski
cesti 24 v Mariboru, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in v
skladu s poslovnikom skupščini predseduje
predsednik nadzornega sveta Milan Petek.
V veriﬁkacijsko komisijo skupščina izvoli: Borisa Faturja za predsednika ter Marto
Kregar Danč in Danico Babič za preštevalki
glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za poslovno leto 2004 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe za poslovno
leto 2004 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta
o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega
poročila družbe za leto 2004.
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2004 ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa 3/1:
Na predlog uprave in nadzornega sveta ter na osnovi statuta družbe se bilančni dobiček poslovnega leta 2004 v višini
83,650.261,09 SIT uporabi:
– za dividende delničarjem 83,426.230
SIT,
– druge rezerve iz dobička 224,031,09
SIT.
Bruto dividenda na delnico znaša 263
SIT in se v 30 dneh od sklepa skupščine
izplača delničarjem, ki so bili na dan skupščine vpisani v delniško knjigo.
Predlog sklepa 3/2:
Upravi – direktorju družbe in članom nadzornega sveta skupščina podeljuje razrešnico za njihovo delo v poslovnem letu 2004.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina za pooblaščeno revizijsko
družbo za poslovno leto 2005 imenuje revizijsko družbo LM Veritas, d.o.o., Dunajska
106, Ljubljana.
5. Potek mandata članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
s 16. 6. 2005 poteče mandat članom nadzornega sveta družbe, predstavnikom delničarjev: Marjanu Bačku, Viliju Eisenhutu,
Milanu Petku in Miroslavu Blažiču.
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Skupščina se seznani, da s 16. 6. 2005
poteče mandat predstavnikoma delavcev v
nadzornem svetu Marijanu Erjavcu in Mileni
Štefanič.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta
predstavnikov delničarjev ter obvestilo skupščini o članih nadzornega sveta, ki jih voli
svet delavcev.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
nadzornega sveta izvoli za mandatno obdobje štirih let, s pričetkom mandata 17. 6.
2005, naslednje člane nadzornega sveta,
predstavnike delničarjev: Miroslava Blažiča, Heleno Hvalec, Karla Midlila in Željka
Vogrina.
Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe v nadzorni svet družbe izvolil
naslednja predstavnika delavcev: Marijana
Erjavca in Majdo Pečar.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi sklepov, letno poročilo za poslovno leto
2004 in poročilo nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila, so od dnevna objave skupščine vsak delovni dan na vpogled
delničarjem v tajništvu družbe na Jadranski
cesti 24 v Mariboru.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zakoniti zastopniki (pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe), ki bodo
svojo udeležbo pisno prijavili upravi družbe
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vabljene prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno obveščeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi družbe v roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Zaradi nemotenega poteka skupščine
prosimo udeležence, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja
zaradi prevzema gradiva in vzpostavitve
evidence.
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
uprava – direktor družbe
Stanislav Jecelj, univ. dipl. ekon.
Št. 41/05
Ob-12332/05
Na podlagi statuta družbe Voljatel telekomunikacije d.d., uprava družbe sklicuje
izredno zasedanje skupščine
družbe Voljatel telekomunikacije d.d.,
Ljubljana,
ki bo dne 8. 6. 2005 ob 12. uri v prostorih
družbe Voljatel telekomunikacije d.d., Šmartinska cesta 106, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
za predsednika skupščine imenuje Janko
Jenko, za preštevalca glasov pa Tomo Pust
in Inka Nose.
Skupščini bo prisostvovala notarka Marina Ružič Tratnik.
3. Sprememba višine osnovnega kapitala po sklepu skupščine z dne 2. 7. 2003.
Predlog sklepa:
Razveljavi se sklep skupščine družbe o
povečanju osnovnega kapitala družbe z dne
7. 7. 2004.
Osnovni kapital družbe Voljatel telekomunikacije d.d., Šmartinska cesta 106,
Ljubljana, se z dosedanjih 906,000.000

SIT poveča za 200,000.000 SIT tako, da
po povečanju osnovni kapital družbe znaša
1.106,000.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede:
a) z vplačilom denarnih vložkov v višini
107,180.706,61 SIT in
b) z izročitvijo stvarnega vložka – terjatve v višini 92,869.294,09 SIT, ki jo ima
I.A.F. S.p.A. Instituto Fiducario, do družbe
Voljatel telekomunikacije d.d. na podlagi posojilne pogodbe št. 05/2003 z dne 27. 11.
2003. Za navedeni stvarni vložek bo zagotovljenih 1857 delnic z nominalno vrednostjo
50.000 SIT na delnico. V zvezi z izročitvijo
navedenega stvarnega vložka v premoženje družbe Voljatel telekomunikacije d.d. bo
med slednjo in družbo I.A.F. S.p.A. Instituto Fiducario, sklenjena pogodba o izročitvi
stvarnega vložka.
Za predmetno povečanje kapitala se izdajo nove delnice kot sledi:
1.1 Izdajatelj delnic: Voljatel telekomunikacije d.d., Šmartinska 106, Ljubljana.
1.2 Izda se 4.000 delnic z enakimi lastnostmi kot jih imajo obstoječe delnice. Nominalna vrednost delnice je 50.000 SIT.
1.3 Skupna nominalna vrednost celotne
izdaje je 200,000.000 SIT. Emisijski znesek
izdaje delnic je najmanj 200,000.000 SIT.
Prednostna pravica obstoječih delničarjev
do vpisa novih 1857 delnic, ki bodo zagotovljene v zvezi s stvarnim vložkom novega
delničarja I.A.F. S.p.A. Instituto Fiducario, se
izključi. Za preostale delnice, za katere bodo
vplačani denarni vložki v skupnem znesku
30,900.000 SIT, imajo dosedanji delničarji
upoštevaje dosedanje kapitalsko razmerje
med njimi, prednostno pravico, pri čemer je
rok za uveljavitev njihove prednostne pravice 30 dni.
1.4 Delnice se glasijo na ime.
1.5 Delnice so navadne.
1.6 Delnic brez glasovalne pravice ni.
1.7 Vse delnice so istega razreda – razred A.
1.8 Delnice se lahko prenašajo le na
podlagi soglasja skupščine.
1.9 Delnice se izdajo v ﬁzični obliki v
roku 90 dni po vpisu povečanja kapitala v
sodni register.
1.10 Dividende se izplačajo v 30 dneh po
tem, ko skupščina izdajatelja sprejme sklep
o izplačilu dividend, razen če skupščina izdajatelja odloči drugače.
1.11 Delnice se vpišejo in vplačajo v roku
90 dni po sprejemu tega sklepa.
1.12 Delnice se vpišejo s pisno izjavo
(vpisnico) pri NLB d.d.
1.13 Delnice, ki bodo izdane v zvezi z
denarnimi vložki, se vplačajo ob vpisu v
gotovini pri NLB d.d. Za pridobitev delnic v
zvezi s stvarnim vložkom bosta družbi Voljatel telekomunikacije d.d. in I.A.F. S.p.A.
Instituto Fiducario, sklenili pogodbo o izročitvi stvarnega vložka, pri čemer bo le ta
sklenjena pod odložnim pogojem, da bo
po predmetnem sklepu vpisano povečanje
osnovnega kapitala družbe Voljatel telekomunikacije d.d.
1.14 Če v roku 90 dni po sprejemu teh
sklepov ne bodo vpisane in vplačane vse
razpisane delnice, glede katerih ni izključena prednostna pravica obstoječih delničarjev, bodo vpisnikom vrnjena vsa vplačila
pri NLB d.d.
1.15 Po uspešnem vpisu in vplačilu delnic, bo uprava v roku nadaljnjih 30 dni
razdelila delnice med vpisnike. Delnice se
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vpisnikom izročijo v roku 30 dni po njihovi
izdaji.
1.16 Vpis delnic postane neobvezujoč,
če izvedba povečanja kapitala ni vpisana v
sodni register najkasneje v roku 6 mesecev
po izteku roka za vpis in vplačilo delnic.
Za uskladitev statuta družbe s tem sklepom se pooblasti nadzorni svet družbe.
Predsednik skupščine je ugotovil, da je
bil sklep sprejet soglasno.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Družba delničarjem ne krije stroškov
udeležbe na skupščini.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi deset dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavo osebno
ali s priporočeno pošiljko dostavijo družbi
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo
svojo prisotnost na skupščini ter prevzamejo
gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan na sedežu družbe pri Inki Nose
od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda, za katere želijo, da so z njimi pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
Sklepčnost skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 17. uri, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Voljatel telekomunikacije d.d., Ljubljana
uprava družbe
Št. 094
Ob-12335/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in od 20. do 23. člena Statuta družbe KAM-BUS d.d. Kamnik, uprava
družbe sklicuje
10. skupščino
delničarjev družbe KAM-BUS d.d.
Kamnik,
ki bo v četrtek, 9. junija 2005 ob 12. uri
na sedežu družbe KAM-BUS d.d. Kamnik,
Industrijska cona Perovo 30, ob kamniški
obvoznici, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Boris Premk,
– za preštevalki glasov Tatjana Petrovič
in Mojca Jašič,

– seji bo prisostvoval vabljeni notar Jože
Rožman.
2. a) Predstavitev letnega poročila za
leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta ob preveritvi
letnega poročila po 274.a členu Zakona o
gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta ob preveritvi
letnega poročila po 274.a členu Zakona o
gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni
dobiček, ki po poslovnem poročilu, ki sta
ga sprejela uprava in nadzorni svet, znaša
203,507.468 SIT, pri čemer dobiček poslovnega leta 2004 znaša 70,582.214 SIT, preneseni čisti dobiček prejšnjih let 2000, 2001,
2002 in 2003 pa skupaj znaša 132,925.254
SIT, se razporedi:
– razdeli se del nerazporejenega dobička iz leta 2000, in sicer: 20,725.880 SIT se
razdeli delničarjem v višini 140 SIT bruto na
delnico in se izplača delničarjem do 30. 10.
2005 po stanju delniške knjige na dan sprejema tega sklepa;
– dobiček iz leta 2004 v znesku
70,852.214 SIT ostane nerazporejen.
3. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2004.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe KAM-BUS, d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
sprejme spremembe in dopolnitve statuta
družbe v predloženem besedilu.
5. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005 v skladu s 54. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za leto 2005, skupščina imenuje revizijsko
družbo Contura d.o.o. iz Ljubljane.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi 8 dni pred zasedanjem skupščine in ki pisno prijavijo osebno
ali s priporočeno pošiljko svojo udeležbo
najkasneje 3 dni pred skupščino, v tajništvu
uprave na sedežu družbe.
Pravico do izplačila dividend imajo tisti
delničarji, ki so na dan izvedbe skupščine
vpisani v delniško knjigo.
Vsak delničar lahko pri predlaganih sklepih pri posameznih točkah dnevnega reda
poda razumno utemeljene nasprotne predloge. Če bo delničar nasprotni predlog vložil
v roku 7 dni od objave sklica skupščine, bo
nasprotni predlog objavila uprava na stroške družbe.
Nasprotne predloge pošljite na naslov:
KAM-BUS, d.d., Perovo 30, 1241 Kamnik
»za 10. skupščino«.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan
med 10. in 12. uro na istem mestu. Če skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, ob 13. uri, na
istem mestu. Ob drugem sklicu skupščina
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veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega kapitala.
KAM-BUS, d.d.
direktor družbe
Anton Zlatnar
Ob-12336/05
Na podlagi določil Statuta družbe Gopek
Nova Gorica d.d., sklicuje uprava družbe
13. skupščino
družbe Gopek Nova Gorica d.d., Nova
Gorica, Prvomajska 37,
ki bo v četrtek, 9. 6. 2005, ob 16. uri na
sedežu družbe (menza) v Novi Gorici, Prvomajska 37, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Imenujejo se organi skupščine
po predlogu uprave in nadzornega sveta.
2. Sprejem sklepa po sedmi alinei prvega odstavka 240. člena ZGD.
Predlog sklepa:
a) Zaradi umika največ 3.300 lastnih
delnic po nominalni vrednosti 5.000 SIT
za delnico, pridobljenih na podlagi sedme
alinee prvega odstavka 240. člena ZGD,
se osnovni kapital družbe zmanjša od
zneska 48,805.000 SIT za največ znesek
16,500.000 SIT, tako da znaša osnovni kapital po zmanjšanju najmanj 32,305.000 SIT.
b) Družba Gopek Nova Gorica, d.d. bo
na podlagi sedme alinee prvega odstavka 240. člena ZGD za namen zmanjšanja
osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic
kupila največ 3.300 lastnih delnic po tržnih
cenah.
c) Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom največ 3.300 lastnih delnic
družbe z nominalno vrednostjo 5.000 SIT za
delnico, ki bodo s strani družbe pridobljene.
Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom
delnic se izvaja zaradi prilagoditve lastnega
kapitala obsegu poslovanja družbe.
d) Skupščina pooblašča nadzorni svet
družbe Gopek Nova Gorica d.d., da po
odkupu lastnih delnic za izvedbo sklepa o
zmanjšanju osnovnega kapitala uskladi besedilo statuta družbe Gopek Nova Gorica
d.d. s končno višino osnovnega kapitala in
končnim številom delnic družbe Gopek Nova
Gorica d.d., ter da skladno s končno višino
odkupljenih lastnih delnic prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih
delnic lahko vpisalo v sodni register.
e) Uprava po vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala v sodni register s sklepom
razveljavi lastne delnice.
f) Uprava je pooblaščena, da kupuje lastne delnice v skladu s tem sklepom.
3. Imenovanje člana v nadzorni svet
družbe Gopek Nova Gorica d.d.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe Gopek Nova Gorica d.d. se
imenuje Božič Dejan, stanujoč v Novi Gorici,
Kidričeva ulica 26A, in sicer za čas od sprejema tega sklepa dalje do 16. 2. 2008.
Na skupščini lahko glasujejo le tisti delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki svojo
udeležbo potrdijo pri Vogrič Edi, najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pisno gradivo je na vpogled na sedežu
družbe pri Vogrič Edi, in sicer vsak delavnik
med 14. in 15. uro.
Gopek Nova Gorica d.d.
uprava družbe
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Ob-12375/05
Na podlagi 34. člena statuta družbe Lesokov trgovina na veliko in malo in odkup
Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov 43, sklicujem
12. sejo skupščine
družbe Lesokov Brežice d.d.,
ki bo dne 9. 6. 2005 ob 14. uri, na sedežu
družbe v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov
43.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
po predlogu uprave.
3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2004 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2004 in poročilom
nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi
letnega poročila za leto 2004.
4. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
1. Ugotovljeni bilančni dobiček na dan
31. 12. 2004 v višini 4,577.180,38 SIT ostane nerazporejen in se nameni uporabi v naslednjih letih (preneseni dobiček).
2. Upravi in nadzornemu svetu skupščina podeli razrešnico, s katero se potrdi in
odobri njuno delo v poslovnem letu 2004.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo tri dni pred skupščino in so
kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo
pri centralnem registru deset dni pred zasedanjem skupščine.
Delničarji lahko v tednu dni po sklicu
skupščine podajo predlog za dopolnitev
dnevnega reda, oziroma nasprotne predloge na sedežu družbe. Predlogi delničarjev
so lahko le pisni in razumno utemeljeni.
Če se ugotovi, da na dan zasedanja
skupščine ob napovedani uri ni zagotovljena
sklepčnost, se zasedanje skupščine preloži
in se z istim dnevnim redom opravi ob isti uri
sedmi delovni dan od dneva napovedanega
prvega zasedanja.
Lesokov Brežice d.d.
direktor

Nasprotni predlog
Ob-12426/05
Uprava in nadzorni svet Istrabenza d.d.,
Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper,
na podlagi določila 66. člena Zakona o trgu
vrednostnih papirjev (ZTVP-1-UPB-1) ter 6.
in 7. člena Sklepa o podrobnejši vsebini
in načinu objave sporočil javnih družb (Ur.
l. RS, št. 6/00 do 13/05), 43. člena Pravil
borze in 288. člena Zakona o gospodarskih
družbah obveščata delničarje o nasprotnih
predlogih k točkama 5.b in 6. dnevnega reda
9. skupščine delničarjev, sklicane dne 27. 5.
2005.
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Dne 25. 4. 2005 je delničar David Jančič,
Ulica španskih borcev 24, 1420 Trbovlje,
poslal nasprotna predloga z obrazložitvijo,
ki se glasita:
»K točki 5.b dnevnega reda – Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, za
mandat od 30. 5. 2005 do 29. 5. 2009:
– Janka Kosmino,
– Tomaža Toplaka,
– Boža Predaliča,
– mag. Mojco Jančič,
– Antona Turnška,
– Milana Kneževiča.
Obrazložitev: z vidika zaščite interesov
malih delničarjev je pomembno, da imamo
svojega predstavnika v nadzornem svetu.
Predlagana kandidatka je strokovnjakinja
na svojem področju in bo lahko nevtralno in
strokovno zastopala interese delničarjev.
K točki 6. dnevnega reda – Določitev
plačil članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: vsi člani nadzornega za
udeležbo na seji prejmejo sejnino skladno
z določbami 9.12. točke statuta družbe in
skladno s sklepom skupščine z dne 30. 5.
2003.
Obrazložitev: predlagani člani nadzornega sveta ne morejo biti profesionalno člani
nadzornega sveta, saj so zaposleni v drugih podjetjih, kjer dobivajo plačo. Priporočila
Združenja članov nadzornih svetov so le priporočila. Menim, da so nadzorniki dovolj nagrajeni in da je potrebno bolj vlagati v razvoj
podjetja kot v nagrajevanje nadzornikov.«
Stališče uprave in nadzornega sveta
Istrabenz d.d.: uprava in nadzorni svet ne
podpirata nasprotnih predlogov. Prvotni
predlogi sklepov že upoštevajo interes malih
delničarjev. Določitev plačil članov nadzornega sveta upošteva predlagane spremembe statuta holdinške družbe Istrabenz d.d.
in Kriterije za članstvo, delo in plačilo nadzornih svetov ter Priporočila za plačila članov nadzornih svetov, obenem pa upošteva
odgovornost in naloge članov nadzornega
sveta. Višina nagrade ne odstopa od dosedanjega nagrajevanja članov nadzornega
sveta iz udeležbe na dobičku.
Istrabenz d.d.
Uprava
Predsednik
Igor Bavčar
Nadzorni svet
Predsednik
Janko Kosmina

Zavarovanja
SV 241/05
Ob-12405/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-241/05 z dne 25. 4. 2005,
je bilo stanovanje št. 7/1 v izmeri 60,02 m2,
v I. nadstropju stanovanjske hiše v Velenju,
Koroška 8A, ki stoji na parceli št., vpisani v
z.k. vložek št. 400 k.o. Velenje, last dolžnice
Delopst Nataše roj. 24. 5. 1962, stan. Florjan
252, 3325 Šoštanj, EMŠO 2405952506086,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja z dne 8. 11. 1991 ter kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
4. 4. 2005, zastavljeno v korist Posojilnice

– Bank Bilčovs-Hodiše-Škoﬁče, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, Bilčovs/Ludmannsdorf 33 A, A-9072 Bilčovs/Ludmannsdorf, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 50.000 EUR s pripadki.
SV 246/05
Ob-12406/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV-246/05 z dne 26. 4.
2005, je bilo stanovanje št. 15 v V. nadstropju večstanovanjske hiše v Velenju, Prešernova cesta 22d, stoječi na parceli št.
2692/1, vpisani pod vl. št. 327 k.o. Velenje,
ki obsega 43,32 m2, last Mustaﬁć Suvada,
roj. 13. 4. 1966, Koroška cesta 19, 3325
Šoštanj, na podlagi kupne pogodbe z dne
20. 10. 2004, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št.
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 22.330 CHF s pripadki.
SV 250/05
Ob-12407/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 250/05 z dne 21. 4. 2005,
je bilo enosobno stanovanje št. 12, ki se
nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta revolucije
11, stoječe na parc. št. 132/6 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 40,31 m2, last zastaviteljev
Fatke Omić in Zajima Omića, vsakega do
1/2, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Št. Jakob v Rožu, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9184 Št.
Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16.000
EUR s pripadki.
SV 258/05
Ob-12408/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 258/05 z dne 28. 4. 2005,
je bilo zastavljeno dvosobno stanovanje št.
10, ki se nahaja v tretjem nadstropju stanovanjske hiše na Jesenicah, Ulica Franca
Benedičiča 10, v skupni izmeri 58,44 m2,
stoječe na parc. št. 1370/1 k.o. Jesenice,
last zastaviteljice Amele Selimović, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 31. 3.
2005, v korist upnice Zveze Bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ
1870637, Paulitschgasse 5-7, A-9010 Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.000 EUR s pripadki.
SV 549/05
Ob-12409/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 549/05 z dne 22. 4. 2005,
je trisobno stanovanje v pritličju hiše, stoječe na parcelni št. 118, vložna številka 48,
k.o. Kranj, na naslovu Kranj, Cankarjeva
ulica 16, last zastavitelja Marijana Pregrada,
Cankarjeva ulica 16, Kranj, s sorazmernim
solastninskim deležem na skupnih prostorih,
objektih in napravah večstanovanjske hiše
ter funkcionalnega zemljišča, zastavljeno v
korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 53.760
CHF s pp.
SV 272/05
Ob-12410/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa – posojilno zastavne pogodbe notarke Majde Lokošek iz Domžal,
opr. št. SV 272/05 z dne 31. 3. 2005, je bilo
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stanovanje št. 3, v I. nadstropju stanovanjskega bloka v Mengšu, Kolodvorska 2c, ki
stoji na parc. št. 130, 131, 133, 134 in 135
k.o. Mengeš, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 16. 1. 1992, v lasti dolžnika Marjana
Muravca, Mengeš, Kolodvorska cesta 2C,
zastavljeno v korist upnika Dragana Tasunovića, Ljubljana, Spodnji Rudnik I 18, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,772.960
SIT z valutno klavzulo in pripadki.
SV 321/05
Ob-12411/05
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 321/05 z dne
19. 4. 2005, je bilo dvosobno stanovanje št.
14 v izmeri 68,63 m2 v četrtem nadstropju,
s pripadajočo shrambo št. 14 v kleti stanovanjske stavbe na naslovu Kolodvorska 2c,
Mengeš, ki stoji na parcelni številki 130 k.o.
Mengeš, v lasti Aleša Šporna, Na Lipico
3, Šentjur, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 22. 3. 2005, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 71.000
EUR s pp.
SV 176/05
Ob-12412/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše, opr.
št. SV 176/05 z dne 21. 4. 2005, je bilo trisobno stanovanje št. 14, v izmeri 155,68 m2
– triplex z ateljejem v II., III. in IV. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Hacquetova 4 v Ljubljani – soseska BS 2/1 Zupančičeva jama, objekt V2 in garaža št. 57/V2, v
izmeri 11,5 m2, v III. kleti, ki ga je zastavitelj
pridobil na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 8. 1997, z SCT Stanovanjski
inženiring d.o.o., zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg
18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000 EUR,
vse s pripadki.
SV 135/05
Ob-12413/05
Na podlagi notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta, opr. št. SV-135/05 z dne
15. 4. 2005, je bilo stanovanje, ki se nahaja
v stanovanjski stavbi na naslovu Planina
169, 6232 Planina, z id. št. stavbe 23, stoječi na parceli št. 1559/6 k.o. Kačja vas, ki
bo po vknjižbi etažne lastnine označeno kot
stanovanje z id. št. 23-8 v izmeri 42,63 m2,
Planina 169, 6232 Planina, k.o. Kačja vas,
last Nine Mihev in Zdravka Mičića, vsakega
do ½, na podlagi prodajne pogodbe z dne
6. 4. 2005, sklenjene s prodajalcem Želimirjem Cocićem, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 58.925
CHF, s pripadki.
SV 326/05
Ob-12416/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 326/05 z
dne 29. 4. 2005, je bilo stanovanje št. 12, v
1. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Ulica Polonce Čude 4, Ljubljana, ki leži na
parc. št. 731/2 k.o. Štepanja vas, pri čemer
gre skladno z etažnim načrtom Geodetske
uprave RS z dne 19. 8. 2002, za stanovanje
v izmeri 39,90 m2, z identiﬁkacijsko št. dela
stavbe 1732-1293-13 in pomožni prostor v izmeri 4,36 m2, z identiﬁkacijsko št. dela stavbe
1732-1293-14, last zastaviteljice Tanje Popit,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 4.
2005, sklenjene z Karmen Krištofelc kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Kärntner

Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, s sedežem v Ljubljani, Dunajska 63, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 51.500
EUR, v SIT protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 448/2005
Ob-12417/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 448/2005 z dne 21. 4.
2005, je poslovni prostor v izmeri 118,69 m², v
I. nadstropju in kletnem delu objekta v Mariboru, Vita Kraigherja 8, ki stoji na parc. št. 1705
k.o. Maribor Grad, last Ketiš Andreja, stan.
Kamnica, Nad Čreto 46, na temelju prodajne pogodbe št. 36101-00036/20052001MK
z dne 15. 2. 2005, zastavljen v korist Bank
Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 84.400 CHF s pp, v tolarski
protivrednosti po sr. tečaju BS za CHF na
dan plačila.
SV 339/05
Ob-12418/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 339/05 z dne 25. 4.
2005, sta nepremičnini, garsonjera št. 2 v
izmeri 21,67 m2, s kletno shrambo v izmeri
1,80 m2, ki se nahaja v pritličju desno večstanovanjske stavbe v Mariboru, Keleminova
ul. 2, stoječe na parc. št. 341, k.o. Tezno, in
garsonjera št. 2 v izmeri 25,81 m2, s kletno
shrambo v izmeri 1,80 m2, ki se nahaja v
pritličju levo večstanovanjske stavbe v Mariboru, Keleminova ul. 2, stoječe na parc.
št. 341, k.o. Tezno, ki sta do celote last Hipolite Canjuga, stan. Kardeljeva cesta 80,
Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 0802-06/92, z dne 17. 6. 1992, prodajne
pogodbe z dne 17. 2. 1992, kupoprodajne
pogodbe z dne 15. 4. 1998, darilne pogodbe
opr. št. SV 124/2000 z dne 17. 2. 2000 in
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 6. 2000,
zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank
Mureck, reg. zadruga z omejenim jamstvom,
Republika Avstrija, 1870572, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnikov Aleksandra in
Hipolite Canjuga, oba stan. Kardeljeva cesta
80, Maribor ter Marjete Pauman, stan. Prušnikova ulica 2, Maribor, v višini 62.000 EUR
v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 324/05
Ob-12420/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 324/05 z dne 21. 4.
2005, je nepremičnina, stanovanje št. 2 v
izmeri 31,33 m2, s kletno shrambo št. K02 v
izmeri 0,95 m2, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Štantetova
ulica 30, k.o. Nova vas – Tabor, ki je do
celote last Andreja Hvalca, stan. Štrekljeva
ulica 58, Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 251-4325/93-DU z dne 16. 8.
1994 in kupoprodajne pogodbe z dne 22. 7.
2003, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z omejenim
jamstvom, Republika Avstrija, 1870572, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnika
Andreja Hvalca, stan. Štrekljeva ulica 58,
Maribor, v višini 21.800 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s pripadki.
SV 511/2005
Ob-12421/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 511/2005 z dne
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18. 4. 2005, je bila nepremičnina, poslovni
prostor št. 21 v skupni izmeri 49,80 m2, v
pritličju poslovnega objekta s komercialnim
imenom "Trgovski center Ligro" v Mariboru, Jadranska 27, stoječ na parc. št. 2002
in parc. št. 2005/1, obe pripisani pri vl. št.
868 k.o. Sp. Radvanje", last Novak Darka,
EMŠO 10019748500477, stanujočega Maribor, Ferkova ulica 4, do celote, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana,
matična številka 5860571, za zavarovanje
izvršljive denarne terjatve v višini 29.150
EUR s pripadki.
SV 538/2005
Ob-12422/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 538/2005 z
dne 22. 4. 2005, je bila nepremičnina, poslovni prostor številka 5.1.37 in 5.1.38 ter
5.1.39 v skupni izmeri 42,77 m2 v V. nadstropju poslovne stavbe TPC City, Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor, stoječi na parceli št.
1771, k.o. Maribor-grad, ki je last dolžnika
in zastavitelja Friderika Bukoviča, EMŠO
0406939500126, stanujočega Maribor, Ulica heroja Staneta 4, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 30. 3. 2005, s prodajalcem Milovanović Milanom, zastavljena
v korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 17,600.000 SIT s pripadki.
SV 244/05
Ob-12424/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-244/05 z dne 25. 2.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje št.
8 v izmeri 33,77 m2, ki se nahaja v drugem
nadstropju stanovanjske hiše Chengdujska
c. 16 v Ljubljani, ki je v lasti zastaviteljev
Miličević Slavka in Miličević Dese, oba stan.
Chengdujska c. 16, Ljubljana, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 22. 7. 1992,
zastavljena v korist upnice Banke Domžale
d.d., Ljubljanska cesta 62, Domžale, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pripadki, napram dolžnikoma Miličević
Slavka in Miličević Dese, oba stan. Chengdujska c. 16, Ljubljana.
SV 325/05
Ob-12425/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-325/05 z dne 18. 3.
2005, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje v izmeri 50,35 m2, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjske hiše Trubarjeva 85 v Ljubljani, stoječe na parc. št.
3577 k.o. Tabor, ki je v lasti zastaviteljice
Silve Oprešnik, Trubarjeva cesta 85 v Ljubljani, na podlagi pravnomočnega sklepa o
dedovanju Okrajnega sodišča v Ljubljani,
po pok. Flegar Stanislavu Antonu, opr. št. I
D 865/97, zastavljeno v korist upnice Zveze bank, registrirane zadruge z omejenim
jamstvom, s sedežem Paulitschgasse 5-7,
Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 32.000 EUR s pripadki, ki zapade v plačilo najkasneje do 30. 4. 2020.
SV 383/05
Ob-12427/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-383/05 z dne 30. 3.
2005, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. 10 v izmeri 30,99 m2, ki se nahaja
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v pritličju stanovanjskega bloka Brilejeva ul.
19 v Ljubljani, ki je v lasti zastaviteljev Nikolaja Pogorelca, Na jami 1, Ljubljana in Marjane Pogorelc, stan. Celovška cesta 169,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 9. 2004, zastavljeno v korist
upnika Stanislava Demšarja, Hotovlja 31,
Poljane, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 72.660 EUR s pripadki, napram dolžnikoma Nikolaju Pogorelcu, Na jami 1, Ljubljana in Marjani Pogorelc, stan. Celovška cesta
169, Ljubljana.
SV 469/05
Ob-12428/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-469/05 z dne 18. 4.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje št.
37/IV v izmeri 44,37 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju stanovanjske hiše Mazijeva
ul. 11 v Ljubljani, ki je v lasti zastaviteljev
Jožefa Meška, stan. Volkmerjeva cesta 5,
Ptuj, Jožeta Meška, stan. Volkmerjeva cesta 5, Ptuj in Maja Poljak, Zvezda 3, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 30. 3. 2005, zastavljeno v korist upnice Deželne banke d.d., Kolodvorska 9,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 9,470.000 SIT s pripadki, napram
dolžniku Jožefu Mešku, stan. Volkmerjeva
cesta 5, Ptuj.
SV 486/05
Ob-12429/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz
Ljubljane, opr. št. SV-486/05 z dne 20. 4.
2005, sta bili nepremičnini, trisobno stanovanje v izmeri 96 m2, ki leži v drugem nadstropju desno v stavbi Tržaška cesta 24 v
Ljubljani, ki je v lasti zastavitelja Gorazda
Dimnika, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 4. 2005 ter z.k. dovolila z dne
20. 4. 2005 ter trisobno stanovanje v izmeri
77,82 m2, ki leži v drugem nadstropju levo
v stavbi Tržaška cesta 24 v Ljubljani, ki je v
lasti zastavitelja Draga Dimnika, na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 10.
1996, zastavljeni v korist upnice Posojilnice Bank Borovlje r.z.z o.j., A-9170 Borovlje,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 105.000 EUR s pripadki, napram
dolžnikoma Gorazdu Dimniku, stan. Tržaška
cesta 24, Ljubljana in Marti Dimnik, Gabrje
pri Jančah 24, Ljubljana-Polje.
SV 445/2005
Ob-12430/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 445/2005 z dne
20. 4. 2005, je stanovanje št. 25/IV v izmeri 47,67 m², v Mariboru, Besednjakova
1, ki stoji na parc. št. 1960/1, podvložek št.
2661/25 k.o. Studenci, last Lorenčič Darka,
stan. Zrkovska 12, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 02/2005 z dne 12. 4. 2005,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.500 CHF s pp, v tolarski protivrednosti
po sr. tečaju BS za CHF na dan plačila.
SV 458/2005
Ob-12431/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 458/2005 z dne
22. 4. 2005, je enosobno stanovanje z oznako A1/1, v skupni izmeri 49,11 m2, v I. nadstropju, ident. št. 23, s kletno shrambo 23A
in garažno mesto GS021, v izmeri 12 m2,
ident št. 86, v kleti stavbe z ident. št. 79,
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v Mariboru, Makedonska ul. 43, ki stoji na
parc. št. 2664/1, k.o. Pobrežje, na temelju
prodajne pogodbe št. 12-052 z dne 7. 4.
2005, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 56.864 CHF s pp, v tolarski protivrednosti po sr. tečaju BS za CHF na dan
plačila.
SV 459/2005
Ob-12432/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 459/2005 z dne
25. 4. 2005, je podstrešno dvosobno stan.
z oznako S1 od stopnišča levo v izmeri
39,25 m², v hiši v Mariboru, Aškerčeva 16,
stoječi na parc. št. 715 – vl. št. 693 k.o. Maribor Grad, last Fekonja Danila, stan. Maribor, Aškerčeva 16, na temelju kupoprodajne
pogodbe z dne 14. 4. 2005, zastavljeno v
korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 32.598 CHF s
pp, v tol. protivrednosti po srednjem tečaju
BS za CHF na dan plačila.
SV 463/2005
Ob-12433/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 463/2005 z dne
25. 4. 2005, je enosobno stan. št. 2/I v izmeri
64,11 m², v objektu v Mariboru, Krekova 8,
stoječem na parc. št. 902 k.o. Maribor Grad,
last Štefok Danice, stan. Ul. Pohorskega bataljona 5, Ruše, na temelju pogodbe o prodaji
in nakupu nepremičnine z dne 15. 4. 2005,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.857 EUR s pp, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju BS za EUR na dan plačila.
SV 482/2005
Ob-12502/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 482/2005 z dne
28. 4. 2005, je poslovni prostor v izmeri
69,25 m², ki se nahaja v pritličju stavbe v
Mariboru, C. Proletarskih brigad 79, ki stoji
na parc. št. 929/9 k.o. Sp. Radvanje, last
družbe Fizis d.o.o., na temelju prodajne pogodbe z dne 30. 3. 2005, zastavljen v korist
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 105.000 EUR s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS na
dan plačila.
SV 488/2005
Ob-12503/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 488/2005 z dne 29. 4.
2005, je trisobno stanovanje v I. nadstropju v
izmeri 72,94 m², v Mariboru, Smetanova 90,
ki stoji na parc. št. 1810 k.o. Koroška vrata,
last Pisnik Alfonza, Maribor, Smetanova 90,
do celote, na temelju kupoprodajne pogodbe
št. 45/91 z dne 5. 11. 1991, zastavljeno v
korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnice v Sloveniji, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 42.400 EUR s pp, v SIT po
srednjem tečaju BS na dan plačila.
SV 486/2005
Ob-12504/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 486/2005 z dne
29. 4. 2005, je dvosobno stanovanje št.
12/III v izmeri 53,92 m², s kletnim prostorom
v izmeri 1,71 m², v stavbi v Mariboru, Kardeljeva 82, solast Šedivy Srdinšek Vide in

Srdinšek Alojza, obeh stan. Maribor, Kardeljeva 82, na temelju kupoprodajne pogodbe
št. 1/04-3656-92 z dne 22. 10. 1992, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 10,000.000
SIT s pp.
SV 490/2005
Ob-12505/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 490/2005 z dne
29. 4. 2005, je enosobno stanovanje št.
26/VI v izmeri 32,69 m², s kletnim prostorom
v stavbi v Mariboru, Antoličičeva 20, stoječi
na parc. št. 1756/1 k.o. Sp. Radvanje, last
Balić Mirjane, stan. Maribor, Antoličičeva 20,
na temelju prodajne pogodbe z dne 29. 9.
1998, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
7,000.000 SIT s pp.
SV 328/05
Ob-12506/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 328/05 z dne 29. 3. 2005 in
priloženega sporazuma, je bilo stanovanje
št. 000 v površini 53,80 m2, v pritličju stanovanjske hiše v Kopru, Ulica Generala Levičnika 7A, stavba stoječa na parc. št. 468/158
po podatkih Mestne občine Koper, parc. št.
481/18, k.o. Semedela, last zastaviteljice
Viler Milene, lastnine, pridobljene na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 362-903/92 z dne 9. 3. 1992, potrdila o
plačilu celotne kupnine z dne 25. 3. 2005
in izpiska z zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Kopru z dne 25. 3. 2005, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do prvega
dolžnika Viler Damjana in druge dolžnice
Viler Vanje v višini 71.000 CHF, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za CHF na dan črpanja kredita
glavnice, z obrestno mero 12 mesečni Libor
+ 2,50% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 6. 2015, v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d., m.š. 5446546, s sedežem
v Ljubljani, Šmartinska ul. 140.
SV 323/05
Ob-12507/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 323/05 z dne 25. 3. 2005 in
priloženega sporazuma, je bilo stanovanje
št. 000, nads. 1, v stanovanjski hiši v Kopru,
Pristaniška ul. št. 7, stanovanje je v stanovanjski hiši, stoječi na parc. št. 908, vl. št.
84, k.o. Koper, last dolžnice in zastaviteljice
Soldatić Rösch Ade, lastnine, pridobljene na
podlagi treh originalnih kupoprodajnih pogodb o prodaji stanovanja št. 362-1052/ 92 z
dne 21. 4. 1992, potrdila o poravnani kupnini z dne 10. 11. 2004 in izjave zakonca dolžnice in zastaviteljice z dne 17. 11. 2004, s
prilogami, zastavljeno v zavarovanje terjatve
upnice do dolžnice in zastaviteljice Soldatić
Rösch Ade v višini 108.000 CHF, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije za CHF na dan črpanja kredita
glavnice, z obrestno mero 12 mesečni Libor
+ 2,8% letno, z efekt. obr. m. 3,99% letno,
z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 6. 2015, v
korist upnice delniške družbe Bank Austria
Creditanstalt d.d., m.š. 5446546, s sedežem
v Ljubljani, Šmartinska ul. 140.
SV 445/05
Ob-12508/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 445/05 z dne 26. 4. 2005 in
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priloženega sporazuma, je bil poslovni prostor št. D-15 v skupni izmeri 20,80 m2, v pritličju objekta Večnamenska dvorana Koper
– "Dvorana Boniﬁka", po kupoprodajni pogodbi z dne 26. 11. 1996, zgrajenem do IV.
gradbene faze, stoječa na parc. št. 1398/5,
1397/10, 1557/4, 14232, 1405/2, 1401/1, po
parcelaciji parc. št. 1398/8, 1423/2 in 1423/3,
vse k.o. Koper, last dolžnice in zastaviteljice
družbe z omejeno odgovornostjo Unijatrans
d.o.o., lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe št. VND-08/96-K z dne
26. 11. 1996, potrdila o plačilu celotne kupnine ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne
25. 4. 2005, prodajne pogodbe z dne 19. 4.
2005 in potrdila o plačilu celotne kupnine
ter zemljiškoknjižnega dovolila z dne 26. 4.
2005, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnice družbe z omejeno odgovornostjo Unijatrans d.o.o. v višini 25.000 EUR
glavnice, z obr. m. sestavljeno iz 6 mes.
Euriborja in pribitka v višini 3,750% letno,
z zapadlostjo zadnjega obroka najkasneje
1. 5. 2013, v korist upnice delniške družbe
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, m.š. 1430564, s sedežem
v Ljubljani, Dunajska cesta 63.
SV 432/05
Ob-12509/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava
iz Kopra, opr. št. SV 432/05 z dne 22. 4.
2005 in priloženega sporazuma, je bilo stanovanje v prvem nadstropju stanovanjske
hiše v Kopru, Budičinova ul. 4, v površini 68,42 m2, stavba stoječa na parc. št.
802/2, vpisani v z.k. vl. št. 292, k.o. Koper,
last Malić Cvijetina, lastnine, pridobljene na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 362-950/93 z dne 12. 11.
1993, dodatka št. 1 h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 362-950/93 z
dne 12. 11. 1993, dodatka št. 362-950/93A z dne 4. 11. 1997 in potrdila o plačilu
kupnine z dne 22. 3. 2005, zastavljeno v
zavarovanje terjatve upnice do dolžnikov
Mavrič Barbare in Mavrič Gregorja, v višini
87.500 CHF, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF
na dan črpanja kredita glavnice, z obr. mero
sestavljeno iz 12 mes. Liborja in obr. marže
v višini 2,20% letno, kar na dan 1. 4. 2005
znaša 3,17% letno, z EOM 3,24% letno, z
zapadlostjo zadnje anuitete 31. 5. 2025,
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, m.š. 5446546, s sedežem v
Ljubljani, Šmartinska ul. 140.
SV 398/05
Ob-12510/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 398/05 z
dne 29. 4. 2005, je bila nepremičnina, stanovanje številka 9 v II. nadstropju, v izmeri
95,58 m2 stanovanjske površine, ki se nahaja v stavbi na naslovu Mladinska ulica
4, Maribor, zgrajeni na parceli številka 887
katastrska občina Maribor – Grad; s pripadajočim sorazmernim deležem na skupnih
prostorih, delih in napravah, ki služijo stavbi
kot celoti ter s pravico uporabe na funkcionalnem zemljišču; last dolžnice – zastaviteljice Mateje Šalamun in zastavitelja Bojana
Šalamuna, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 15. 4. 2005,
med njima kot kupcema ter med Aleksandro
Kolenko Begić kot prodajalko; zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4,

2000 Maribor, matična številka 5860580, za
zavarovanje denarne terjatve prej navedene
upnice do dolžnice – zastaviteljice Mateje
Šalamun v višini 10,300.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje v roku 180
mesecev, šteto od prvega dne v prihodnjem
mesecu po porabi kredita.
SV 263/05
Ob-12511/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 263/05 z dne 3. 5. 2005,
je bilo dvosobno stanovanje v skupni izmeri
69,66 m2, v stanovanjski hiši na Jesenicah,
Cesta Viktorja Svetina 11, s tekočo št. 3,
v prvem nadstropju stanovanjske hiše, ki
stoji na parc. št. 263/3, k.o. Jesenice, vključno s podstrešnim delom v skupni izmeri
62,08 m2, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
27.000 EUR s pripadki.
SV 236/2005
Ob-12512/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV
236/2005 z dne 25. 4. 2005, je bil gostinski lokal – biffe tržnica v Murski Soboti, ki
se nahaja v objektu, stoječem na parcelnih
številkah 1328/1, 1329/1, 1328/3, 1329/2 in
1328/2, vse katastrska občina Murska Sobota, v skupni izmeri 84,92 m2, last dolžnika
in zastavitelja Gorazda Bagoroša, EMŠO
1808981500254, Radenci, Slavka Osterca 4A, na podlagi prodajne pogodbe z dne
31. 12. 2001, zastavljeno v korist upnice
NLB d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, za zavarovanje njegove izvršljive denarne terjatve v znesku 21,089.699 SIT skupaj z vsemi
pripadki.
SV 237/2005
Ob-12513/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14A, opr. št. SV
237/2005 z dne 25. 4. 2005, je bil gostinski lokal – biffe tržnica v Murski Soboti, ki
se nahaja v objektu, stoječem na parcelnih
številkah 1328/1, 1329/1, 1328/3, 1329/2 in
1328/2, vse katastrska občina Murska Sobota, v skupni izmeri 84,92 m2, last dolžnika
in zastavitelja Gorazda Bagoroša, EMŠO
1808981500254, Radenci, Slavka Osterca 4A, na podlagi prodajne pogodbe z dne
31. 12. 2001, zastavljeno v korist upnice
NLB d.d. Ljubljana, Trg Republike 2, za zavarovanje njegove izvršljive denarne terjatve v znesku 7,461.181,60 SIT skupaj z vsemi pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 151/2003
Os-12350/05
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo okrožna sodnica svetnica Magda Poljašk Derganc kot predsednica senata
ter okrožni sodnici Irena Dovnik in Andreja
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Strmčnik Izak kot članici senata, v stečajnem postopku nad dolžnikom Veritas podjetje za promet na debelo in drobno d.o.o.
– v stečaju, Ljubljana, Poljanski nasip 42,
dne 25. 4. 2005, sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Veritas
podjetje za promet na debelo in drobno
d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Poljanski
nasip 42, se zaključi.
Navedeni sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Proti sklepu o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odredi izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2005
St 217/2004
Os-12353/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St
217/2004 z dne 4. 4. 2005 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom Kmetijska zadruga Vrhnika z.o.o., Cankarjev
trg 5, Vrhnika in njegovimi upniki, po kateri
bo dolžnik izplačal:
Upnikom razreda 1 – dobavitelji in ostali,
ki imajo terjatve do dolžnika, katerih terjatve
bodo poplačane v dveh letih po pravnomočnosti sklepa v višini 60%, valorizirane z devizno klavzulo v EUR, po tečaju SIT za EUR,
veljavnem na dan pravnomočnosti sklepa o
potrditvi te prisilne poravnave (pri čemer se
upošteva srednji tečaj Banke Slovenije na
dan pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave) in so navedeni v prilogi št. 1.
Upnikom razreda 2, ki imajo terjatve iz
naslova danih kreditov oziroma posojila
(ločitveni upniki), katere se položaj tudi po
potrditvi prisilne poravnave ne spremeni in
bodo dobili svojo terjatve izplačane v 100%
višini (priloga št. 2).
Upnikom razreda 3 – leasingodajalci, za
katere se položaj tudi po potrditvi prisilne
poravnave ne spremeni in bodo dobili svoje terjatve izplačane v 100% višini (priloga
št. 3).
Upniki razreda 4, kateri bodo poplačani
na podlagi 60. člena ZPPSL, za katere se
položaj po potrditvi sklepa o potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni in bodo dobili
svoje terjatve izplačane v 100% višini (priloga št. 4).
Ugotovi se, da ta prisilna poravnava
učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale do 25. 10. 2004, kot dneva začetka
postopka prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
koloni 5 priloge št. 5, in jih je dolžnik dolžan
plačati pod pogoji pravnomočno sklenjene
prisilne poravnave, kot izdaja iz kolone št.
14 in v rokih iz 2. točke izreka sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
4. 4. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 25. 4.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 4. 2005
St 80/94
Os-12355/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 80/94
z dne 26. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Agrostroj p.o. – v
stečaju, Ljubljana, Draga 15.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2005
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St 273/2004
Os-12357/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 273/2004 z dne 26. 4. 2005 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom BON trgovina d.o.o. – v stečaju, Belokranjska
2, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2005
St 237/2004
Os-12358/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 237/2004 dne 26. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Elektromehanika in elektroinstalacije Meden Anton s.p., Cesta Komandanta Staneta 5,
Medvode.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2005
St 72/2005
Os-12359/05
To sodišče je s sklepom z dne 19. 4.
2005 pod opr. št. St 72/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Trendes, proizvodnja optičnih medijev
d.o.o., Motnica 7a, Trzin, matična številka:
1717154, davčna številka: 66564859, šifra
dejavnosti: 24.650.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št. 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(19. 4. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena upraviteljica Mojca Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Kartner Sparkasse AG Celovec, Dunajska 63, Ljubljana,
– Terra Pro d.o.o., Cesta na Brdo 49,
Ljubljana,
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– Gospodarska kmetijska zadruga z.o.o.,
Masarykova 17, Ljubljana;
– Anni d.o.o., Motnica 7a, Trzin,
– Bogdan Marcelan, Viška 49c, Ljubljana
– predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 19. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2005
St 254/2004
Os-12360/05
To sodišče je s sklepom St 254/2004 z
dne 22. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad Podjed Dušan, s.p. – v stečaju, Ulica
talcev 41, Zagorje ob Savi, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od njegove objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2005
St 275/2004
Os-12361/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 275/2004 z dne 25. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom SKS Kurirske
storitve, Stanislav Kozinc, s.p., Usnjarska
c. 4, Šmartno pri Litiji, matična številka s.p.
1867903, davčna številka 86443682, šifra
dejavnosti 64.120 in ga zaradi neobstoja
stečajne mase takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2005
St 56/2005
Os-12362/05
To sodišče je s sklepom St 56/2005 dne
26. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Assid, podjetje za proizvodnjo,
zastopstvo in trgovino, d.o.o., Trzin, Jamčeva 45 A, Trzin, matična številka 5591074,
št. reg. vložka 1/116348/00.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimiljan Gale, Kropova 10, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 9. 2005 ob 10. uri, soba 363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 4. 2005
St 12/2005
Os-12363/05
1. Z dnem 25. 4. 2005 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Matisse Trgovina, gostinstvo, storitve, ogla-

ševanje Matic Prelog s.p., Vučja vas 38,
Križevci pri Ljutomeru (davčna številka
38108399, matična številka 1851179).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega
začetka stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi
morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača
se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na številko 11 42200-7110006-51100125.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 11. 7. 2005 ob 9.45, pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 25. 4. 2005 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 4. 2005
St 1/2004
Os-12364/05
V stečajni zadevi stečajnega dolžnika
Krabat trgovina, gostinstvo d.o.o., Hercegovščak 34, Gornja Radgona – v stečaju, obveščamo upnike stečajnega dolžnika,
da bo dne 16. 5. 2005 ob 9.30 v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča, 2. narok
za preizkus upniških terjatev.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 4. 2005
St 94/2004
Os-12365/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Filipič Sitar, Trgovina in storitve
d.o.o., Maistrova 20, Lenart v Slovenskih
goricah, se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Šifra dejavnosti: 52.420, matična številka: 5439051.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2005
St 157/2004
Os-12366/05
I. To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 157/2004 z dne 22. 4. 2005 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Mlakar Jožefom s.p.
s ﬁrmo Parketarstvo Mlakar Jožef s.p.,
Obrežna 76, Maribor.
II. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
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III. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 22. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2005
St 160/2004
Os-12367/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 160/2004 z dne 22. 4. 2005 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Dušanom Simoničem
s ﬁrmo Vzdrževanje in popravila motornih vozil, Dušan Simonič s.p., Zg. Duplek
168/a, Sp. Duplek, ker je premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 1529803, šifra njegove dejavnosti pa 50.200.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2005
St 182/2004
Os-12368/05
To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 182/2004 z dne 22. 4. 2005 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Boninty d.o.o., trgovsko
podjetje, Na Devce 24, 2204 Miklavž na
Dravskem polju, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2005
St 167/2004
Os-12369/05
To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 167/2004 z dne 22. 4. 2005 začelo in takoj zaključilo s stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Šikman Momčilom s.p.
s ﬁrmo Šilebau Gradbeništvo, Momčilo
Šikman, Pod hribom 1, 2345 Bistrica ob
Dravi, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri
tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2005
St 23/2005
Os-12378/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Frizerski studio LA Diosa, Karolina
Perko s.p., Loška 13, Maribor, se v skladu
z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 4. 2005
St 43/96
Os-12379/05
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
v stečajni zadevi PMI Podjetje za projektiranje, marketing, inženiring, uvoz in izvoz p.o. - v stečaju, Maribor, Ljubljanska
cesta 9, dne 10. 6. 2005 v sobi št. 253 ob
11.15 narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodar-

sko sodstvo tukajšnjega sodišča v Mariboru
(soba št. 227), in sicer v ponedeljek od 9.
do 12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od
13. do 15. ure ter v petek od 9. do 12. ure v
pisarni št. 227.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 4. 2005
St 5/2005
Os-12380/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/2005
z dne 20. 5. 2005 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Metris
d.o.o., trgovina in proizvodnja zlatega
nakita, Zg. Škoﬁje 2/a, Škoﬁje, matična
številka 1639021, šifra dejavnosti 52.485,
se začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2005
St 19/2004
Os-12381/05
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 19/2004, z dne 21. 4. 2005, začelo stečajni postopek nad družbo Frimex d.o.o.,
Gračišče 4, Gračišče, in ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajni maso, ne bi zadoščalo
za stroške stečajnega postopka, stečajni postopek tudi takoj zaključilo.
Premoženje stečajnega dolžnika, to je
zaloge elementov stavbnega pohištva po
seznamu, z dne 14. 7. 2004, se za poravnavo stroškov do začetka stečajnega postopka
preda upniku - predlagatelju Finstral S.p.A.,
Renon (BZ), Auna di Sotto, Via Gastres 1,
Italija.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2005
St 56/2003
Os-12382/05
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 56/2003 z dne 25. 4. 2005 začelo postopek prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom Voda Juliana, družba za proizvodnjo
pijač d.d. – v stečaju, Jesenice, C. železarjev 8, matična številka družbe: 5294100,
šifra dejavnosti družbe: 15.980.
2. Med postopkom prisilne poravnave v
stečaju opravlja dolžnost upravitelja prisilne
poravnave stečajni upravitelj Grega Erman,
Dunajska 106, Ljubljana.
3. Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– APP agencija za prenovo podjetij
d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana,
– Copy Center d.o.o., Dunajska 149,
Ljubljana,
– Nevija d.o.o., Gregorčičeva 29a, Maribor,
– Radenska d.d. Radenci, Zdraviliško
naselje 14, Radenci,
– Študentski servis d.o.o. Maribor, Gosposvetska c. 87, Maribor,
– Železarna Jesenice d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice,
– predstavnica delavcev Georgiev Slobodanka.
4. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 25. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 4. 2005
St 2/2005
Os-12383/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
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dolžnikom Miran Žlahtič s.p., Mizarstvo,
Zagrebška cesta 54, Ptuj, ki bo dne 7. 6.
2005, ob 8.30, v sobi 26/II tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča v sobi 20/I, v času uradnih ur
– vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi od 13.
do 16. ure.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 25. 4. 2005
St 6/2005
Os-12384/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Montaža raznih lesenih izdelkov Vojko Cijan, Miren 172/I, s.p.
Miren, v stečaju, sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih podjetnikov pri RS, MF, DURS, DU Nova
Gorica, izpostava Nova Gorica.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v register
samostojnih podjetnikov dolžnik preneha in
se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem
dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 4. 2005
St 6/96
Os-12385/05
To sodišče je s sklepom St 6/96 z dne
22. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Zagorec proizvodnja in trgovina d.o.o., Boštanj 2, v stečaju, Boštanj.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra od vl. št.
1/390/00.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 4. 2005

Izvršbe
In 00/37
Os-7949/05
V izvršilnih zadevah Okrajnega sodišča
v Celju, opr. št. In 00/00037 in In 03/00298,
je izvršitelj Andrej Marzidovšek dne 30. 11.
2004 opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 20, v IV. nadstropju stanovanjske
stavbe na naslovu Pohorska 4, Celje, stoječe na parc. št. 1272/7, vl. št. 730, k.o.
Sp. Hudinja, v izmeri 71,72 m2. Rubež ima
učinek zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 3. 2005
In 2003/00110
Os-6721/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 12. 2002, opr. št. I 2002/14831, je
bil dne 9. 2. 2005 opravljen v korist upnika
Standom d.o.o., Ane Ziherlove 6, Ljubljana,
rubež stanovanja št. 6, v izmeri 64,34 m2, v
I. nadstropju na naslovu Ane Ziherlove 14
v Ljubljani, last dolžnika Djurdja Zanki, Ane
Ziherlove 14, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 2. 2005
In 1999/00678
Os-9645/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 5. 1. 2000, opr. št. In 1999/00678, je
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bil dne 8. 12. 1999 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja s kabinetom v izmeri 71,40 m2,
last dolžnice Lovše Marije, Vojkova 71, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2005
In 2000/00595
Os-9646/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 23. 4. 2001, opr. št. In 2000/00595,
je bil dne 8. 12. 1999 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja s kabinetom v izmeri 71,40 m2,
last dolžnice Lovše Marije, Vojkova 71, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2005
In 2001/00590
Os-9647/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 17. 8. 2001, opr. št. In 2001/00590,
je bil dne 8. 12. 1999 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja s kabinetom v izmeri 71,40 m2,
last dolžnice Lovše Marije, Vojkova 71, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2005
In 2003/00404
Os-9648/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 10. 2. 1998, opr. št. I 1998/05490, je
bil dne 8. 12. 1999 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja s kabinetom v izmeri 71,40 m2,
last dolžnice Lovše Marije, Vojkova 71, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2005
In 2004/00098
Os-9649/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 30. 3. 2004, opr. št. In 2004/00098,
je bil dne 8. 12. 1999 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja s kabinetom v izmeri 71,40 m2,
last dolžnice Lovše Marije, Vojkova 71, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2005
In 2004/01588
Os-9650/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 12. 2004, opr. št. In 2004/01588,
je bil dne 8. 12. 1999 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o.,
Kersnikova 2, Ljubljana, rubež dvosobnega
stanovanja s kabinetom v izmeri 71,40 m2,
last dolžnice Lovše Marije, Vojkova 71, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2005
In 2002/00644
Os-9651/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 28. 6. 2002, opr. št. In 2002/00644, je bil
dne 8. 12. 1999 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova
2, Ljubljana, rubež dvosobnega stanovanja s
kabinetom v izmeri 71,40 m2, last dolžnice
Lovše Marije, Vojkova 71, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 2. 2005
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In 2003/00524
Os-10675/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 7. 2004, opr. št. In 2003/00524,
je bil dne 12. 11. 2004 opravljen v korist
upnikov 1. Oblak Perne Olge, Knezova 26,
Ljubljana, 2. Oblak Damjana, Dragomerška
9a, Dragomer in 3. Oblak Marte, Kavčičeva
17, Ljubljana, rubež stanovanja št. 9, v 1.
nadstropju, v skupni izmeri 65,57 m2, last
dolžnika Dragutina, Jankovića, Rusjanov trg
1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2005
In 2004/00047
Os-10676/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 12. 9. 2001, opr. št. In 2001/00680, je
bil dne 15. 1. 2002 opravljen v korist upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, rubež stanovanja v 4. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Poljanska
c. 20c, v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 309,
k.o. Poljansko predmestje, last dolžnice Pesek Zore Ane.
Rubež je opravljen tudi za zadevo pod
opr. št. In 2004/00047.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2005
I 2000/1701
Os-6723/05
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 27. 1.
2005, ob 9. uri, v izvršilni zadevi opravilna
številka I 2000/1701, ki se vodi na Okrajnem
sodišču v Murski Soboti, upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, proti
dolžnici Krajcar Sakovič Klavdiji, Panonska
46A, 9231 Beltinci, zaradi izterjave denarne

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 3171/2004
Os-1273/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne
10. 12. 2004 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Gradis Celje d.d. kot prodajalcem in Umek Jožetom,
Celje, Na zelenici 10, nato Celovška 189,
Ljubljana, kot kupcem leta 1969. Pogodba se nanaša na prodajo za garaže 2 v
stanovanjski stavbi Celje, Na zelenici 10,
v zemljiški knjigi Na zelenici 12, v izmeri
15 m2, vpisani pri vl. št. E 16, k.o. Celje,
pod A1 zap. št. 64. Pogodba je po izjavi predlagateljice postopka Hovnik Brede,
Pod kostanji 4, Celje, uničena oziroma
izgubljena. Na navedeni nepremičnini je
predlagana vknjižba lastninske pravice v
korist Hovnik Brede, roj. 29. 1. 1947, Pod
kostanji 4, Celje. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237.
členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS,
št. 58/03) v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 1. 2005

terjatve 566.547,70 SIT s pp, ob prisotnosti
dolžnice, opravil rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, in sicer poslovni
prostor v pritličju poslovno-stanovanjskega
objekta, na naslovu Kocljeva ulica 12B, Murska Sobota, stoječega na parc. št. 1020,
1021 in 1030, k.o. Murska Sobota. Omenjen
prostor ima skupno neto površino 18,72 m2
in je razdeljen na tri dele, in sicer lokal – trgovina (15,08 m2), WC (1,23 m2), in garderobni prostor (2,41 m2).
I 36/2004
Os-9643/05
Izvršitelj Franc Pušenjak je dne 20. 1.
2005 ob 16. uri, v izvršilni zadevi opr. št.
I 2003/79, ki se vodi na Okrajnem sodišču
v Murski Soboti, upnica je Raiffeisenbank
Straden, registrirana zadruga iz Republike
Avstrije, ki jo zastopa odvetnik Vladimir Toplak, Trstenjakova 5, 2250 Ptuj, proti dolžnikoma 1. Ciglar Jožefu, Lendavska 19B,
9000 Murska Sobota in 2. Ciglar Majdi, Lendavska 19B, 9000 Murska Sobota, zaradi
izterjave 1,475.242 SIT s pp, v navzočnosti
pooblaščenca upnika in dolžnikov opravil rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, in sicer stanovanje št. 56 (stanovanje
na koncu hodnika na desni strani, gledano
s strani vhoda na hodnik), v 8. nadstropju
večstanovanjske stavbe, stoječe na parc.
št. 246, ki je vpisana pri vl. št. 2670, k.o.
Murska Sobota, na naslovu Lendavska 19b,
Murska Sobota, v skupni izmeri 74,75 m2,
kar predstavlja kuhinjo (11,54 m2), tri sobe
(19,48 m2, 12,02 m2 in 10,30 m2), predsobo
in shrambo (12,33 m2), kopalnico (3,68 m2),
WC (1,51 m2), balkon (2,79 m2) ter drugi
prostor (1,10 m2).

Dn 737/2004
Os-1276/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 10. 12.
2004 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe,
sklenjene med Ljubljansko banko, Splošno
banko Celje d.d., Celje, kot prodajalcem in
Šentjurc Mirkovič Ireno, Opekarniška 8a, Celje, kot kupcem, dne 21. 10. 1993, št. I/102.
Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja
št. 20, v V. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Ul. Frankolovskih žrtev 5, Celje, v
površini 30,98 m2 in kleti v izmeri 1,84 m2, id.
št. 00782/025, vpisanem pri vl. št. 2248/1, k.o.
Sp. Hudinja. Pogodba je po izjavi predlagatelja postopka Kostić Arifa, Ul. Frankolovskih
žrtev 5, Celje, ki ga zastopa Supra-stan d.o.o.,
Adamičeva 1, Celje, uničena oziroma izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Kostić Arifa, roj. 3. 4. 1933, stan. Ul. Frankolovskih žrtev
5, Celje. S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 1. 2005
Dn 12332/1998
Os-2857/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zem-
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ljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stanke
Prelc, Ane Ziherlove 14, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Nadjuša Koželj iz Ljubljane,
za vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini 6.E – stanovanju št. 18 v pritličju, v izmeri 68,99 m2, Ane Ziherlove 14, Ljubljana,
vpisani v podvložku št. 4305/6, katastrska
občina Zgornja Šiška, dne 10. 12. 2004, pod
opr. št. Dn 12332/1998, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 69-2474 z dne
1. 9. 1969, za dvoinpolsobno stanovanje št.
18, ki leži v pritličju v objektu H-2 v soseski
S-6, ki stoji na zemljišču parc. št. 323/1, k.o.
Dravlje, sklenjene med Poslovnim združenjem »Giposs« Ljubljana, kot prodajalcem
in Prelc Stanko, Celovška c. 137, Ljubljana,
kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2005
Dn 959/2003
Os-5502/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
Ivana Lebna, Županje njive 34 ter Jožeta
Kovača, Domžale, Potočnikova ulica 16, ki
ju zastopa notar Jože Rožman v Domžalah, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 8, o
prodaji in nakupu garaže oziroma garažnega boksa kot posameznega dela stavbe, ki
sta jo sklenila prodajalca SGP Beton Zagorje ob Savi in GIP Ingrad Celje, kot prodajalca ter kupec Kovač Jože, Veljka Vlahoviča
7, Domžale. Predmet te pogodbe je zunanja
garaža št. 12, v izmeri 13 m2, v objektu stoječ na parc. št. 3857, k.o. Domžale. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Ivana
Lebna, Županje njive 34, do 1/12, parc. št.
3857, k.o. Domžale, na podlagi prodajne
pogodbe opr. št. SV 86/03, ki so jo sklenili
Jože Kovač, Potočnikova ulica 16, Domžale,
kot prodajalec, kupec Ivan Leban, Županje
njive 34 ter sopodpisnik Gradnje Domžale,
splošno gradbeno podjetje p.o. – v stečaju,
Domžale, Ljubljanska cesta 72, ki ga zastopa stečajni upravitelj Pavle Pensa iz Ljubljane z dne 18. 2. 2003.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katero vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 2. 2005
Dn 1156/2003
Os-6742/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Elmaza Mehovića, Klavčičeva 7, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice na garsonjeri – samski
sobi v tretjem nadstropju z oznako II.N-8,
v podvl. št. 1346/17, k.o. Podgorje, izdalo
sklep Dn. št. 1156/2003 z dne 21. 12. 2004,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o nakupu garsonjere – sobe v
večstanovanjskem bloku na Jakopičevi 25,
na Duplici pri Kamniku, h garsonjeri pripa-

da pravica souporabe kopalnice in WC, kot
skupnih prostorov v neto izmeri 11,90 m2 ter
klet, sklenjene med prodajalcem Poravne
Lovrencem, Podgorje 104 in kupcem Pančur Damijanom, Medvedova 5, Kamnik, z
dne 10. 1. 1997.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Elmaza Mehovića, Klavčičeva ul. 7, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katero
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 22. 2. 2005
Dn 492/2004
Os-6744/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zajc
Majde, Derčeva 13, Ljubljana, ki jo zastopa
odvetnik Silvester Učakar iz Kamnika, za
vknjižbo lastninske pravice na kletnem trisobnem stanovanju in kleti, oboje z oznako
K1, v stan. stavbi Tunjiška c. 2b, Kamnik,
podvl. št. 2674/1, k.o. Kamnik, izdalo sklep
Dn. št. 492/2002 z dne 22. 11. 2004, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine o nakupu stanovanja na
podlagi pogodbe št. 526/72, sklenjene med
SGP Graditelj Kamnik, kot prodajalcem in
Zajc Majdo, Bohoričeva 28a, Ljubljana, kot
kupcem, za stanovanje v stanovanjskem objektu G-2 na parc. št. 410/1, 397/33, 397/32,
k.o. Kamnik, trisobno stanovanje v kleti v
skupni izmeri 80,10 m2, predprostor s prostorom za ozimnico 9 m2, WC 2,35 m2, kuhinja 6,90 m2, jedilni kot 8,75 m2, kopalnica
s predprostorom 7 m2, spalnica 17,05 m2,
soba 11,75 m2, dnevna soba 17,30 m2, z
dne 10. 1. 1997.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Zajc
Majde, Derčeva ul. 13, Ljubljana.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katero
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 22. 2. 2005
Dn 2343/2004
Os-6765/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Janeza Levca, Logatec, Tovarniška cesta
12A, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 1. 1992, za stanovanje št. 3,
v drugi etaži v izmeri 51,13 m2, ident. št. dela
stavbe 3.E, in pomožni prostor v prvi etaži v
izmeri 7,20 m2, ident. št. dela stavbe 4.E, v
stanovanjski stavbi na naslovu Logatec, Tovarniška cesta 12A, na parc. št. 1675/6, k.o.
Dolenji Logatec, ki še ni vpisano v zemljiško
knjigo. Prodajalka je Majda Arhar, Logatec,
Tovarniška cesta 12A, kupca pa Janez Levec, roj. 7. 2. 1963, Logatec, Stara cesta
53 in Jana Arhar, roj. 24. 6. 1960, Logatec,
Prešernova ulica 2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Janeza Levca, roj. 7. 2. 1963, Logatec, Tovarniška cesta 12A, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 8. 1. 1992 in kupoprodajne pogodbe z dne 23. 4. 2003.
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Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe z dne 8. 1. 1992,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 28. 2. 2005
Dn 4561/2001
Os-7678/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Trudhilde
Štrafela, stan. Endlicharjeva ul. 9, Maribor,
ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec
s.p., Glavni trg 17/b, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 11, vpisanem v podvložku št. 2279/27, katastrska
občina Tabor, dne 10. 2. 2005, pod opr. št.
Dn 4561/2001 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 10/91 z dne
6. 12. 1991, o prodaji stanovanja št. 11, v
II. nadstropju stanovanjske stavbe na Endlicharjevi ul. 9, Maribor, z identiﬁkacijskim
znakom 111.E, v katastrski občini Tabor in
vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št.
2279/27, sklenjene med prodajalko Tekstilno tovarno Tabor d.o.o., Valvazorjeva 38,
Maribor in kupcem Bojanom Peljhanom, XII.
Udarne brigade 2, Novo mesto.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 2005
Dn 3157/2004
Os-7679/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Karla Kožula in Katice Kožul, oba stanujoča
Logatec, Pavšičeva ulica 34, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. 26/B z
dne 19. 5. 1988, za stanovanje št. 14, v tretji
etaži v izmeri 57,13 m2 in pomožni prostor
v prvi etaži v izmeri 1,92 m2, ident. št. dela
stavbe 44.E, v stanovanjski stavbi na naslovu Logatec, Pavšičeva ulica 34, na parc. št.
1554/52, k.o. Blekova vas, ki še ni vpisano
v zemljiško knjigo. Prodajalec je Gradnik
Logatec, TOZD Gradnje, kupca pa Ciril Kolenc, roj. 13. 6. 1962, in Sergija Kolenc, roj.
17. 6. 1965, Ljubljana, Novo Polje XII/13 A.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Karla Kožula, roj. 2. 12. 1968, do 1/2,
in Katice Kožul, roj. 11. 2. 1969, do 1/2, oba
stanujoča Logatec, Pavšičeva ulica 34, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 108/04 z
dne 30. 3. 2004.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajne pogodbe št. 26/B z
dne 19. 5. 1988, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 3. 2005
Dn 13/2005
Os-8113/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemlji-
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škoknjižni zadevi predlagatelja postopka
Maria-Marijana Starca, Črni Kal 49, Črni
Kal, zaradi izbrisa starih hipotek in prepovedi odsvojitve in obremenitve odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke na podlagi posojilne pogodbe z dne 9. 9.
1981, za denarno (posojilno) terjatev v znesku 56.000 DIN, s 4% obrestmi in p.p., pri
vl. št. 192, k.o. Črni Kal, nepremičnini parc.
št. 113/1, 117, 94/1, 94/2 in 95, zemljiškoknjižno telo 3, ki so last Starc Maria, roj. 2. 2.
1945, stanujočega Črni Kal 49.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave tega oklica vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 2. 2005
Dn 6938/2004
Os-8114/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Adrijana Bernetiča, Vanganelska cesta 69, Koper,
ki ga zastopa odv. Danilo Gombač iz Kopra,
zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige, dne 22. 1. 2005 odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 959/3, travnik, v izmeri
1988 m2, k.o. Truške, pri kateri je predlagatelj Adrijan Bernetič, Vanganelska cesta 69,
Koper, verjetno izkazal lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 959/3, k.o. Tuške, se poziva, da v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige,
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 1. 2005
Dn 3222/2004
Os-8294/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog Kukić Tatjane in Slobodana, Ljubljana,
Ulica Zore Majcnove 22, oklicuje začetek
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanja
št. 2/E, sklenjene dne 3. 12. 1984, med
Gradnik Logatec kot prodajalcem ter Kukić
Tatjano in Slobodanom, Ljubljana, Vlahovičeva 26, kot kupcema, za stanovanje št.
20, v 5. etaži bloka v Logatcu, Pavšičeva
ul. 24, s pripadajočo kletjo, na parc. št.
1567/2, k.o. Blekova vas, ki še ni vpisano
v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Kukić Tatjane in Slobodana, Ljubljana,
Ulica Zore Majcnove 22.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijejo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini pogodbe o kupoprodaji stanovanja
št. 2/E, sklenjene dne 3. 12. 1984, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 18. 3. 2005
Dn 3277/2004
Os-9029/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Kožuh Lidije, Logatec, Prešernova ulica
6, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne po-
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godbe z dne 20. 2. 1992, sklenjena med
Kralj Vinkom, Logatec, Prešernova ul. 6,
kot prodajalcem ter Cimperman Markom in
Umek Majo, Ljubljana, Polonce Čude 13,
kot kupcema. Za stanovanje št. 9, v 4. etaži
bloka v Logatcu, Prešernova ulica 6, s pripadajočo kletjo, na parc. št. 25/85, k.o. Dolenji Logatec, ki še ni vpisano v zemljiško
knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Kožuh Lidije, Logatec, Prešernova
ulica 6.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijejo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupoprodajne pogodbe z dne 20. 2.
1992, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 24. 3. 2005
Dn 3406/2004
Os-9031/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Ines Šarič, Ljubljana, Ramovševa ulica 23,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št.
71/91-92-93 z dne 19. 10. 1993, za stanovanje št. 11, v četrti etaži v izmeri 40,70 m2 in
pomožni prostor v prvi etaži v izmeri 1,77 m2,
ident. št. dela stavbe 35.E, v stanovanjski
stavbi na naslovu Logatec, Pavšičeva ulica
26, na parc. št. 1567/3, k.o. Blekova vas, ki
še ni vpisano v zemljiško knjigo. Prodajalec
je KLI Logatec, p.o. Logatec, kupec pa Aleksandra Rovan, roj. 10. 3. 1960, Logatec,
Pavšičeva ulica 26.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Ines Šarič, roj. 24. 2. 1965, Ljubljana,
Ramovševa ulica 23, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 1. 1997.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini kupne pogodbe št. 71/91-92-93 z
dne 19. 10. 1993, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 3. 2005
Dn 13511/2001
Os-9032/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbare
Mihev Ačanski, Gosposvetska 11, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 35, vpisanem v podvložku E-9/B-36,
katastrska občina Koroška vrata, dne 24. 2.
2005 pod opr. št. Dn 13511/2001, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne
pogodbe
št.
619ing.FC/HM z dne 10. 12. 1991, o nakupu
trisobnega stanovanja št. 35, v V. nadstropju
stanovanjske stavbe v Mariboru, Gosposvetska 11, vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek E-9/B-36 v katastrski občini Koroška
vrata, sklenjene med Projektivnim birojem
Maribor, Krekova ul. 16, Maribor, kot prodajalcem in Metko Roksandič, Maistrova 12,
Maribor kot kupko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 3. 2005
Dn 18008/2003
Os-9134/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Metke
Valič, Vevška c. 16, Ljubljana-Polje, ki jo
zastopa GEM.INA d.o.o., projektni inženiring
in nepremičnine, Koprska 94, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
številka 16, v V. nadstropju, Oražnova 1,
Ljubljana, vpisanem v podvložku številka
1202/16, z identiﬁkacijskim znakom 16.E,
katastrska občina Gradišče II, dne 3. 11.
2004, pod opr. št. Dn 18008/2003, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 16, v V. nadstropju v stanovanjski hiši v Ljubljani, Oražnova 1, v izmeri
39,66 m2, sklenjene med Elektro Slovenija,
p.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, kot prodajalcem in Defar Brankom, Oražnova 1, Ljubljana, kot kupcem, št. S-102/91 z dne 15. 11.
1991;
– dodatka h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. S-102/91 z dne 15. 11.
1991, za dvosobno stanovanje v V. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Oražnova 1, stan. št. 16, v izmeri 39,66 m2,
sklenjene med Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana, Hajdrihova 2, kot prodajalcem in
Defar Brankom, Oražnova 1, Ljubljana, kot
kupcem, z dne 17. 10. 1997.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2005
Dn 4245/2004
Os-9656/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 4. 2.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene med Občino Celje, zastopano po predsedniku izvršnega sveta
Jožetu Zimšku, kot prodajalko in Horvat
Dragomirjem, stan. Celovška 11, Celje, kot
kupcem, dne 9. 11. 1993. Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja št. 2, v pritličju stavbe Celovška 11, Celje, parc. št.
1096/2, v skupni izmeri 86,67 m2, vpisanem
pri podvložku št. 2099/34, k.o. Sp. Hudinja.
Pogodba je po izjavi predlagateljice postopka Miklavčič Sandre, Celovška 11, Celje,
uničena oziroma izgubljena. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Miklavčič Sandre,
roj. 30. 1. 1970, stan. Celovška 11, Celje. S
tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da
v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 3. 2005
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Dn 302/2005
Os-9657/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 1. 2.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene
med Aurea Celje, Kersnikova 17, Celje, ki
jo zastopa direktor Slavko Horvat, kot prodajalcem in Horvat Slavkom in Marjano, oba
stan. Škapinova 6, Celje, kot kupcema, dne
14. 10. 1993. Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja št. 19, v izmeri 66,16 m2, v VI.
nadstropju stanovanjske hiše v Celju, Škapinova 6, s kletjo v izmeri 0,60 m2, vpisanem v
podvl. št. 2484/186, k.o. Ostrožno. Pogodba
je po izjavi predlagatelja postopka Horvat
Slavka, Škapinova ulica 6, Celje, nepopolna, ker podpis prodajalca na njej ni overjen.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Horvat
Slavka, roj. 6. 8. 1952, stan. Škapinova ulica 6, Celje in Juvan Mace, roj. 25. 6. 1956,
stan. Mestni trg 3a, Slovenske Konjice, za
vsakega do ene polovice celote. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu
z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur.
l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 3. 2005
Dn 29391/2004
Os-9658/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Simone
Macarol, Smrtinkova ulica 3, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 501, v 5. nadstropju, s shrambo
številka 501 v kleti, oboje Smrtnikova ulica
3, Ljubljana, vpisanima v podvložek številka
2876/35, z identiﬁkatorjem 35.E, katastrska
občina Dravlje, dne 3. 2. 2005 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 17 z dne 18. 11.
1991, sklenjene med prodajalcem Transglob - Mednarodna špedicija d.o.o., Ljubljana, Titova 36/X, ki ga zastopa direktor
Milan Hrdlička in kupcem Dragom Hribarjem, Smrtnikova 3, Ljubljana, za eno trisobno stanovanje v V. nadstropju stanovanjske
stavbe Smrtnikova 3, Ljubljana, katastrska
občina Dravlje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 1658/2001
Os-9659/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasne
Kralj Prelovec, Šarhova ul. 8, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice za garažni boks
v nadstropju levo št. 12, Ulica Pohorskega
bataljona, 1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 14363/12, z identiﬁkator-

jem 12. E, v katastrski občini Brinje I, dne
9. 2. 2005, pod opr. št. Dn 1658/2001, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
z dne 26. 10. 1966, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad,
Ljubljana, Vojkova 1, ki ga zastopa direktor
Jože Črnugelj in kupcem Zdravkom Čapeljem, Šarhova 20, Ljubljana, nadstropni garažni boks št. 12, v objektu A na Soseski
S–VI–Bežigrad-Brinje, ki stoji na parceli št.
246/3, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 12328/2003
Os-9661/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ilone Herman, Hacquetova 3, Ljubljana, za vknjižbo
lastninske pravice na parkirno mesto št. 55,
v 2. kleti, Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana, vpisanim v podlvožek številka 3752/73, z identiﬁkatorjem 73 E, v katastrski občini Bežigrad,
dne 9. 2. 2005, pod opr. št. Dn 12328/2003
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
prodajne pogodbe št. BS 2/1-G-613/96
z dne 29. 10. 1996, sklenjene med prodajalcem SCT Stanovanjski inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Štihova 26, ki ga zastopa direktor
Stane Bertoncelj in med kupcem Davidom
Dolencem, Ulica bratov Učakar 60, Ljubljana, za parkirno mesto 55/K-IV 2 klet, 1 kom.,
na parc. št. 1761/1, 1761/4, 1761/5, 1762/1,
1763 in 1761/6 k.o. Bežigrad, v soseski BS
2/1 Zupančičeva jama in
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 1.
1998, sklenjene med prodajalcem Davidom
Dolencem, Hacquetova 4, Ljubljana in Ilono
Herman, Hacquetova 3, Ljubljana, za parkirno mesto št. 55/K-IV, 2 klet, 1 kom., na parc.
št. 1761/1, 1761/4, 1761/5, 1762/1, 1762/3,
1763 in 1761/6, k.o. Bežigrad, v soseski BS
2/1, Zupančičeva jama.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 5575/2004
Os-9663/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljudmile
Karoline Saje-Žumer, Ulica Hermana Potočnika 29, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 17, v
2. nadstropju, Ulica Hermana Potočnika 29
(prej Petrovičeva 15), Ljubljana, vpisanem
v podvložek št. 340/50, z identiﬁkatorjem
117.E, katastrska občina Nove Jarše, dne
1. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
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– pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 14. 4. 1975,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Korytkova 2,
Ljubljana, ki ga zastopa direktor Iko Ravnikar in kupovalcema Albinom Žumrom in
Milico Žumer, oba Glavni trg 40, Sevnica, za
eno trisobno stanovanje številka 8, v I. nadstropju stanovanjskega bloka S-15, v stanovanjski soseski Nove Jarše, katastrska
občina Stožice in
– aneksa k pogodbi o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe št.
75-28-S z dne 14. 4. 1975, sklenjenega dne
27. 5. 1975, med prodajalcem Gradbenim
Industrijskim podjetjem Gradis, Korytkova
2, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Iko Ravnikar in kupovalcema Albinom Žumrom in
Milico Žumer, oba Glavni trg 40, Sevnica,
v katerem je bila dogovorjena sprememba predmeta nakupa tako, da je prodajalec
kupcema prodal eno trisobno stanovanje
številka 17, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka S-14, v stanovanjski soseski Nove
Jarše, katastrska občina Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 31413/2004
Os-9665/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pavle Podgornik, Kvedrova 16, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka 8,
v 2. nadstropju, Kvedrova ulica 16, Ljubljana, vpisanem v podvložek številka 347/68,
z identiﬁkatorjem 308.E, katastrska občina
Nove Jarše, dne 2. 2. 2005 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
10. 12. 1991, sklenjene med prodajalcem
Skupnostjo pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Slovenije, Moše Pijadejeva 41,
Ljubljana, ki jo zastopa Aleksander Vrabec in
kupovalko Jožefo Kapš, Kvedrova 16, Ljubljana, za enosobno stanovanje številka 8, v
2. nadstropju in za enako oštevilčen kletni
prostor, oboje Kvedrova 16, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 2832/2004
Os-9849/05
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiškoknjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Tatjane Jeraj in Boštjana Bogataja iz Logatca, Pavšičeva ulica 18, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 6. 1996,
sklenjene med prodajalko Antonijo Hallas
iz Logatca, Pavšičeva ulica 18 in kupcema Gregorjem Krupenkom in Vasilijem Kru-
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penkom, Jesenice, Cesta maršala Tita 102,
za stanovanje št. 27, v 7. etaži, v izmeri
36,29 m2 in pomožni prostor v 1. etaži v izmeri 2,93 m2, ident. št. 00003/0039, v stanovanjski stavbi Logatec, Pavšičeva ulica 18,
na parc. št. 908/8 k.o. Blekova vas, ki še ni
vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Boštjana Bogataja, roj. 8. 2. 1972
in Tatjane Jeraj, roj. 5. 8. 1976, Logatec,
Pavšičeva ulica 18, na podlagi navedene
pogodbe in nadaljnjih pogodb.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
popolnost podatkov o vsebini pogodbe o
kupoprodaji stanovanja z dne 13. 8. 1986
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 4. 2005
Dn 16018/2004
Os-9852/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje
Veselič, Bratovševa ploščad 8, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju
številka 19, v 3. nadstropju in kleti številka 00551/036, oboje Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, vpisanima v podvložek številka
2969/17, z identiﬁkatorjema 35.E in 36.E,
katastrska občina Stožice, dne 3. 2. 2005,
pod opr. št. Dn 16018/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 22. 9.
1993, sklenjene med prodajalcem Zavodom
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, ki ga
zastopa Lučka Nagode-Debeljak in kupovalko Sonjo Veselič, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, za enosobno stanovanje številka
19, v 3. nadstropju in enako oštevilčen kletni
prostor v stanovanjski hiši na naslovu Bratovševa ploščad 8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 9723/2004
Os-9853/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane Koruza, Plevančeva 4, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis 1/2
lastninske pravice na parceli št. 2209/6, vpisani v podvložek številka 3405, v katastrski
občini Zgornja Šiška, dne 4. 2. 2005, pod opr.
št. Dn 9723/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
darilne pogodbe z dne 11. 11. 1985, sklenjene med Zalokar Bojanom in Zalokar Slavo, Plevančeva 4, Ljubljana, ter Koruza Tatjano, Plevančeva 4, Ljubljana, za 1/2 hiše,
stoječe na številki 2209/6, katastrska občina
Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 8421/2001
Os-9854/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stane Nastič, Pokopališka 45, Ljubljana, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju številka 5,
v 2. nadstropju, Pokopališka 45, Ljubljana,
vpisanim v podvložek številka 797/17, z identiﬁkatorjem 205.E, v katastrski občini Moste,
dne 2. 2. 2005, pod opr. št. Dn 8421/2001 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11.
1957, sklenjene med Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana, Beethovnova ul. 11/VII in Kemično tovarno, Ljubljana, Ob železnici št. 14, za stanovanja v
stanovanjskem bloku V, Pokopališka ulica
- Moste, 2 trisobna stanovanja v pritličju, 2
trisobna stanovanja v I. nadstropju in 2 trisobna stanovanja v II. nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 17898/2000
Os-9855/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Štefana Krenosa, Križna ulica 4, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na dvosobnem stanovanju številka 3, v pritličju z dvema shrambama št. 3, Križna ulica 4, Ljubljana, vpisanim
v podvložek številka 178/3, z identiﬁkatorjem 3.E, v katastrski občini Brinje II, dne
7. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 373 z dne 20. 8. 1992, sklenjene
med prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo
zastopa glavna tajnica Univerze v Ljubljani,
Kongresni trg 13, Marjeta Vilfan in kupcem
Igorjem Potočnikom, Križna 4, Ljubljana,
stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjske hiše
Križna 4, Ljubljana, v velikosti 45,23 m2;
menjalne pogodbe z dne 19. 5. 1993,
sklenjene med Vodušek Irmico in Vodušek
Josipom, kot solastnikoma trisobnega stanovanja št. 2, v pritličju stanovanjske hiše
Ljubljana, Prištinska ul. 8, v izmeri 80,73 m2
ter med Igorjem Potočnikom, lastnikom enoinpolsobnega stanovanja št. 3, v pritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Križna 4, v izmeri
45,23 m2 stanovanjske površine, s katero
so lastniki med seboj zamenjali navedena
stanovanja.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-

raj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 23706/2004
Os-9857/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Toneta
Strnada, Puhtejeva ulica 24, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju števika 28, v 4. nadstropju in kleti
št. 00553/080, oboje Bratovševa ploščad 4,
Ljubljana, vpisanima v podvložek številka
2972/38 z identiﬁkatorjema 79.E in 80.E,
katastrska občina Stožice, dne 1. 2. 2005,
pod opr. št. Dn 23706/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11.
1991, sklenjene med prodajalcem Skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Moša Pijadejeva 41,
Ljubljana, ki jo zastopa Mitja Uhan in kupovalcem Antonom Strnadom, za enosobno
stanovanje številka 28, v 4. nadstropju in za
enako oštevilčen kletni prostor, oboje Bratovševa ploščad 4, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 5016/2000
Os-9859/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Halilovič Miroslava, Vojkova 77, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka 51,
v 7. nadstropju, Vojkova 77, Ljubljana, vpisanem v podvložek številka 1448/58, z identiﬁkatorjem 51.E, v katastrski občini Brinje I,
dne 1. 2. 2005, pod opr. št. Dn 5016/2000,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupne pogodbe št. BS-3 st-3, 216/79 z
dne 2. 10. 1979, sklenjene med Staninvest
Ljubljana, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6 (prodajalec) in Halilovič Mirkom ter
Halilovič Heleno, Zoletova 7, Ljubljana (kupca), za stanovanje v soseski BS 3 Stožice,
skupina E, stolpnica ST 3, v 7. nadstropju,
številka 51, vrsta 21/2, Hosiminhova ulica,
katastrska občina Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mescih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 2975/01
Os-9860/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemlji-
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škoknjižni zadevi predlagatelja Marjana Prijatelja, Šarhova 10, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju števika 15, v 4.
nadstropju, Šarhova ulica 10, Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 1443/15, z identiﬁkatorjem 15.E, v katastrski občini Brinje I,
dne 10. 2. 2005, pod opr. št. Dn 2975/2001,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 8. 1965,
sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš ObS Ljubljana-Bežigrad in kupcem Marjanom Prijateljem, Slap
24, Tržič, za stanovanje v površini 60 m2, ki
je v objektu blok B-2, št. stanovanja 15, nadstropje IV, stopnišče I med Hubadovo in Turnarjevo ulico, zgrajenem na parceli št. 236,
241, 242, 244, 245 in 246, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 4853/2000
Os-9861/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Javornik
Samota, Sp. Pirniče 51, Ljubljana-Šmartno,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 113, v 14. nadstropju, Vojkova
77, Ljubljana, vpisanem v podvložek številka
1148/120, z identiﬁkatorjem 113.E, v katastrski občini Brinje I, z identiﬁkacijsko številko
1736-1019, dne 1. 2. 2005 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupne pogodbe z dne 15. 7. 1979, sklenjene med prodajalcem Združenim gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5, Staninvest Ljubljana, TOZD Inženiring,
Ljubljana, Kersnikova 6, in kupcem Zavadlav
Anjo, Miličinskega 22, Ljubljana, za stanovanje v soseski BS 3, skupina E, stolpnica ST
3, v 14. nadstropju, številka 113 vrsta G, Hosiminhova ulica, katastrska občina Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin, oziroma pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 1935/2001
Os-9862/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Terezije
Arnuš, Roška c. 19, Dolenjske Toplice, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju številka 22, v 4. nadstropju, s shrambo št. 22/15
v kleti, Reboljeva ulica 13-15, Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 2944/49, z identiﬁkatorjem 124.E, v katastrski občini Stožice,
dne 3. 2. 2005, pod opr. št. Dn 19358/2001,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:

kupne pogodbe št. BS-3 99/78 z dne
19. 1. 1978, sklenjene med Zadružnim gradbenim podjetjem Giposs Ljubljana, Dvoržakova 5 in Miklavčič Bredo, Adamičeva 8,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje v soseski BS-3, skupna D, niz 1; objekt D-1, stopnišče II, nadstropje IV, št. stanovanja 22.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 28503/2004
Os-9863/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenčice
Turk, Tesarska ulica 14, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka
14, v 4. nadstropju, s shrambo številka 14 v
kleti, Tesarska ulica 14, Ljubljana, vpisanem
v podvložek številka 153/14, z identiﬁkatorjem 14.E, katastrska občina Prule, dne 3. 2.
2005, pod opr. št. Dn 28503/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 1. 1992, sklenjene med
prodajalko občino Ljubljana Center, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, ki jo zastopa predsednik Izvršnega sveta Branko Cvelbar in kupovalko Alenčico Turk, Tesarska 14, Ljubljana,
za stanovanje v IV. nadstropju stanovanjske
hiše Tesarska 14, Ljubljana, katastrska občina Prule.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 2950/2001
Os-9864/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Olge Vončina, Gača 2, Ljubljana-Črnuče, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju številka 10,
v 3. nadstropju, Šarhova 24, Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 1444/10, z identiﬁkatorjem 10.E, v katastrski občini Brinje I,
dne 2. 2. 2005, pod opr. št. Dn 2950/2001,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 12.
1967, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš občine Ljubljana–Bežigrad, v redni likvidaciji, in Jožetom Rupnikom, Šarhova 24, Ljubljana, za dvosobno
stanovanje št. 10, v 3. nadstropju II. stopnišča, v stanovanjskem objektu B-4/b v Ljubljani, Šarhova ulica, katastrska občina Brinje;
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 7.
1970, sklenjene med Jožetom Rupnikom,
Šarhova 24, Ljubljana in Franjom ter Katarino Kodrnja, začasno prebivališče Rožna
ulica 27, Ljubljana, za dvosobno stanovanje,
št. 10, v 3. nadstropju II. stopnišča, v stano-
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vanjskem objektu B-4/b, v Ljubljani, Šarhova
ulica katastrska občina Brinje;
kupoprodajne pogodbe z dne 10. 5.
1976, sklenjene med Franjom in Katarino
Kodrnja, Vadarvägen 44, Köping, Švedska,
in Kristino Pečuh, Neubergerjeva 16, Ljubljana, za dvosobno stanovanje, Šarhova 24,
v 3. nadstropju;
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 12.
1997, sklenjene med Kristino Velkaverh,
Šarhova 24/III, Ljubljana, in Slovenija ceste,
Splošno gradbeno podjetje, n.sol.o. Ljubljana, Titova 38, za dvosobno stanovanje,
št. 10, v 3. nadstropju, v štirinadstropnem
stanovanjskem objektu, Šarhova ulica 24,
Ljubljana, katastrska občina Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 18881/02
Os-9865/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Jureta
Porenta, Hruševska 80/a, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemlijškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice za njivo, dvorišče,
stanovanjsko stavbo in stavbo, vpisanim v
podvložek številka 1031, z identiﬁkatorjem
1187/5 in 1187/10, v katastrski občini Bizovik, dne 9. 2. 2005, pod Dn. št. 18881/02, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
kupne pogodbe z dne 16. 12. 1992, sklenjene med prodajalcema Zorico in Dragoslavom Danilovič, Bizoviška 47, Ljubljana in
kupcem Juretom Porenta, Hruševska 80 a,
Ljubljana, za sadovnjak na parc. št. 1187/5
in dvorišče št. 187/10, skupaj v izmeri 3a
30 m2 in parc. št. 206/2 - hiše v izmeri 70 m2,
pod vl. št. 1031, k.o. Bizovik.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 9154/2003
Os-9866/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa Gričarja, Vapotičeva 8, Ljubljana, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju številka
17, v 4. nadstropju, Celovška 140, Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 4337/15,
z identiﬁkatorjem 13.E, v katastrski občini
Zgornja Šiška, dne 4. 2. 2005, pod opr.
št. Dn 0154/2003, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 4. 1968,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Megrad, Ljubljana, Celovška c. 134 in Japelj
Frančiško, Jenkova 5, Ljubljana, za stanovanje v IV. nadstropju, trakt B členjenih
stolpnic, katastrska občina Zgornja Šiška.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 8621/2003
Os-9868/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vasilije
Artnak, Lepi pot 14a, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka 2
v pritličju, Lepi pot 14a, Ljubljana, z identiﬁkatorjem 2.E, vpisanim v podvložek številka
1197/2, v katastrski občini Gradišče II, dne
10. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 2.
1962, sklenjene med Gradbenim podjetjem Tehnograd, Ljubljana, Zbašnikova 26 in
Cosmos inozemska zastopstva, Ljubljana,
Celovška 34, za trisobno stanovanje s kabinetom, pritiklinami in garažo v šeststanovanjski stavbi, v pritličju levo, v Teslovi ulici
v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 1617/2001
Os-9869/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stanislave
Celija, Šarhova 22, 1000 Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice za garažni boks v pritličju levo št. 88, Ulica Pohorskega bataljona,
1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 1437/46, z identiﬁkatorjem 46.E, v katastrski občini Brinje I, dne 9. 2. 2005 pod opr.
št. Dn 1617/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 26. 10.
1966, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim podjetjem Bežigrad, Ljubljana, Vojkova 1, ki ga zastopa direktor Jože Črnugelj in kupcem Francem Bertoncelj, Tegrad,
Ljubljana, nivojski garažni boks št. 88, v
objektu A na Soseski S-VI-Bežigrad-Brinje,
ki stoji na parceli št. 246/3 k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 19408/2001
Os-9870/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zem-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane
Perne, Kvedrova ul. 7, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na stanovanju številka 61, v 9. nadstropju Kvedrova 7, Ljubljana, z identiﬁkatorjem 61.E, vpisanim v
podvložek številka 341/61, v katastrski občini Nove Jarše, dne 10. 2. 2005, pod opr.
št. Dn 19408/2001, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
pogodbe z dne 31. 3. 1969, sklenjene med Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Ljubljana, Korytkova ulica 2,
in Perne Tatjano, Ljubljana, zaposleno pri
Mestnem svetu Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje v 9. nadstropju, vzhodni del,
v stanovanjski stolpnici S1, v stanovanjski
soseski Nove Jarše, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2005
Dn 26992/2004
Os-9872/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja KPL
d.d., Tbilisijska 61, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju št. 14, v
2. nadstropju, s shrambo št. 14 v pritličju,
Koseskega 13, Ljubljana, z identiﬁkatorjem
14.E, vpisano v podvložek številka 5333/14,
v katastrski občini Trnovsko predmestje, dne
10. 2. 2005, pod opr. št. Dn 26992/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
pogodbe o prodaji enosobnega stanovanja št. 14, v II. nadstropju, v izmeri 35,08 m2,
s shrambo št. 14 v izmeri 1,02 m2, v pritličju, v Ljubljani, Koseskega 13, z ident. št.
1722-652-014, ki je posamezni del stanovanjskega bloka na Koseskega 13, 15 in 17
v Ljubljani, stoječega na parc. št. 306/20,
v izmeri 391 m2, parc. št. 306/4, v izmeri
390 m2 in parc. št. 306/16, v izmeri 405 m2,
vse k.o. Trnovsko predmestje, ki je bila sklenjena v letu 1974, med Občino Ljubljana Vič
Rudnik, kot investitorji, z izvajalcem Gradbenim podjetjem Tehnika.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2005
Dn 13544/2002
Os-9873/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke
Režonja, Glinškova ploščad 11, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 48, v 8. nadstropju in na shrambi v kleti,

Glinškova ploščad 11, Ljubljana, vpisanima
v podvložek številka 1864/48, z identiﬁkatorjema 95.E in 96.E, v katastrski občini Ježica,
dne 9. 2. 2005, pod opr. št. Dn 13544/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
menjalne pogodbe z dne 21. 5. 1998,
sklenjene med SGP Galjevica d.o.o. Ljubljana, Stihova 1, in Becic Nado in Becic
Semso, oba Linhartova 34, Ljubljana, za
dvoinpolsobno stanovanje št. 2, v 1. nadstropju na Linhartovi 34, v Ljubljani, v izmeri
75,64 m2, k.o. Bežigrad, in za stanovanje na
Glinškovi ploščadi 11, v Ljubljani, v skupni
izmeri 49,38 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 12330/2003
Os-9874/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jožice
Brcar Sečnik, Avčinova 6, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na stanovanju številka 13, v 3. nadstropju, s shrambo številka
13, v 1. kleti, Avčinova ulica 6, Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 3747/13, z identiﬁkatorjem 13.E, v katastrski občini Bežigrad,
dne 9. 2. 2005, pod Dn. št. 12330/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
prodajne pogodbe z dne 23. 11. 1990,
sklenjene med SCT Ljubljana, Titova 38 in
Jožico Brcar Sečnik, Ljubljana, Vrhovci c.
11/3, za dvoinpolsobno stanovanje v stanovanjski soseski BS 2/1 Zupančičeva jama,
št. objekta 2, III. nadstropje, št. stanovanja
13.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 16024/2004
Os-9875/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Igorja Sitarja, Strossmayerjeva ulica 20, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju
številka 11, v 3. nadstropju in kleti številka
11, oboje Strossmayerjeva ulica 20, Ljubljana, vpisanima v podvložek številka 321/11,
z identiﬁkatorjem 11.E, katastrska občina
Poljansko predmestje, dne 1. 2. 2005, pod
opr. št. Dn 16024/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 27. 1.
1992, sklenjene med prodajalko Občino
Ljubljana Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, ki jo zastopa predsednik
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Izvršnega sveta Branko Cvelbar in kupovalko Ado Sitar, Strossmayerjeva 20, Ljubljana, za stanovanje, ki leži v III. nadstropju
stanovanjske hiše na Strossmayerjevi 20,
Ljubljana, katastrska občina Poljansko predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 24799/2004
Os-9876/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Pentek Jožeta, Clevelandska 15A, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka
11, v 3. nadstropju, Clevelandska ulica 15A,
Ljubljana, vpisanem v podvložek št. 354/25,
z identiﬁkatorjem 25.E, katastrska občina
Nove Jarše, dne 1. 2. 2005 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
prodajne
pogodbe
številka
MS
12/222/81-S z dne 13. 11. 1981, sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, TOZD GE Celje,
ki ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt
in kupovalcem Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana, mesto, ki jo zastopa
predsednik IO Janko Vrhunc, za več stanovanj, med drugim tudi za trisobno stanovanje številka 11, v III. nadstropju, v soseski
MS-12/2 Nove Jarše;
menjalne pogodbe z dne 30. 12. 1981,
sklenjene med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Ljubljana, ki jo zastopa predsednik IO Janko Vrhunc in Pentek Jožetom, na
podlagi katere je Pentek Jože dobil trisobno
stanovanje številka 11, v 3. nadstropju objekta E-1, soseska MS 12/2, Nove Jarše,
katastrska občina Šmartno ob Savi, v zameno za svoje stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 17128/2004
Os-9877/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Pintarič
Stjepana in Pintarič Vesnice, Muršičeva ulica 12A, Ptuj, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju številka 8, v II. nadstropju in
kleti, Toplarniška ulica 5, Ljubljana, z identiﬁkatorjem 17.E, vpisanim v podvložek številka 1448/18, v katastrski občini Moste, dne
9. 2. 2005, pod opr. št. Dn 17128/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 17. 6. 1992, sklenjene med
Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Kolodvorska ulica 11 in Šlajpah Dušanom, To-

plarniška 5, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjski hiši na Toplarniški 5, v Ljubljani, št.
8, 2. nadstropje;
prodajne pogodbe št. 87/95 z dne 26. 5.
1995, sklenjene med Matijo in Ivanko Firbas, Pod Stolnim vrhom 5, Maribor, in SCT
Stanovanjskim inženiringom, d.o.o., Ljubljana, Štihova 26, za stanovanje v stanovanjski
hiši v Ljubljani, Toplarniška ulica 5, št. 8, 2.
nadstropje;
prodajne pogodbe št. 89/95 z dne 9. 6.
1995, sklenjene med SCT Stanovanjskim
inženiringom, d.o.o., Ljubljana, Štihova 26
in Marjanco Firbas, Jakčeva ulica 40, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjski hiši v
Ljubljani, Toplarniška ulica 5, št. 8, 2. nadstropje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 3429/1999
Os-9878/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Snežane
Mutić, Hubadova 4, Ljubljana, ki jo zastopa
Darinka Maraž, Hubadova 6, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice pri nepremičnini
11.E – stanovanju št. 11 v 3. nadstropju,
v izmeri 39,27 m2, Hubadova 4, Ljubljana,
vpisani v podvl. št. 1453/11, k.o. Brinje I, dne
15. 12. 2004 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 8.
1965, za nepremičnino – enosobno stanovanje v izmeri 33,35 m2, z balkonsko ložo
3,20 m2 in s pripadajočo kletjo 2,72 m2, na
parc. št. 243/2, k.o. Brinje I, vpisani v podvložek 1453/11, Ljubljana, Hubadova 4,
sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Bežigrad, kot
prodajalcem in Heleno Kračman, poročeno
Pintar, kot kupcem;
darilne pogodbe z dne 27. 4. 1986 za
enosobno stanovanje v skupni neto površini 37,05 m2, ki je v objektu blok B2/b, št.
stanovanja 11, III. nadstropje, stopnišče
V., v Hubadovi ulici, zgrajenem na parc.
št. 249/4, 238/3 in 248, k.o. Brinje, sklenjene med Kračman – Pintar Heleno, Sv. Duh
7, Škofja Loka, kot darovalko in Dušanom
Kračmanom, Hubadova 4, Ljubljana, kot obdarjencem;
kupne pogodbe z dne 28. 4. 1986, za
enosobno stanovanje št. 11, v izmeri skupne neto površine 37,05 m2, ki se nahaja
v objektu blok B3/b, v 3. nadstropju stopnišča V., v Hubadovi ulici 4, zgrajenem na
parc. št. 249/4, 238/3 in 248, k.o. Brinje,
sklenjene med Kračman Dušanom, Hubadova 4, Ljubljana kot prodajalcem in Kopač
Markom, Medno 31/a pri Ljubljani in Grujič
Biserko, Ul. Luize Pesjakove 16, Ljubljana,
kot kupcema.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 3413/99
Os-9879/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Boruta Svetka, Hubadova 6, Ljubljana, ki ga zastopa
Darinka Maraž, Hubadova 6, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 6, v 1. nadstropju, Hubadova
6, Ljubljana, vpisanim v podvložek številka
1454/6, k.o. Brinje I, z identiﬁkatorjem 6.E,
dne 12. 1. 2005, pod opr. št. Dn 3413/1999
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe št. 136/69, dne
30. 6. 1964, za nepremičnino – stanovanje
št. 6/I v izmeri 53,55 m2, z balkonsko ložo
6 m2 in kletjo v izmeri 5,19 m2, Hubadova
6, Ljubljana, stanovanje se nahaja v stanovanjski hiši na parc. št. 243/3 k.o. Brinje I
(takrat: Blok B-3b, soseska VI – vložek št.
758), sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občinske skupščine Ljubljana-Bežigrad, kot prodajalcem in Podjetjem Tegrad, Šmartinska cesta 10, Ljubljana,
kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 8809/2004
Os-9880/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Karin Schoffmann, Cesta Maršala Tita 108,
Jesenice, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice
na garsonjeri številka 61, v 5. nadstropju,
s shrambo številka 61, v kleti, Celovška
103, Ljubljana, vpisanima v podvložek št.
3937/73, z identiﬁkatorjema 134.E in 135.E,
katastrska občina Zgornja Šiška, dne 4. 2.
2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupne pogodbe z dne 22. 9. 1967, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš Občine Ljubljana Šiška, v
redni likvidaciji, Celovška cesta 87, Ljubljana, ki ga zastopa likvidator Miloš Metlikovič in kupovalko Marijo Kurelovič, Vrhovci,
Cesta X/23, Ljubljana, za eno garsonjero
številka 61, v V. nadstropju, jugozahod, v
stolpnici garsonjer Na jami, katastrska občina Zgornja Šiška;
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 3.
1976, sklenjene med prodajalko Marijo Prešeren, Celovška 103, Ljubljana in kupcem
Blažem Iljem Jerasom, Na jami 5, Ljubljana,
za eno garsonjero številka 61 v V. nadstropju, jugozahod, skupaj s kletnim prostorom,
oboje Celovška 103, Ljubljana, katastrska
občina Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 21673/2002
Os-9881/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenke
Nežmah, Martina Krpana ul. 30, Ljubljana,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju številka 3, v 1. nadstropju, in na dveh
shrambah v kleti, Ulica Martina Krpana 30,
Ljubljana, vpisanimi v podvložek številka
4427/4, z identiﬁkatorji 11.E, 12.E in 13.E,
v katastrski občini Zgornja Šiška, dne 3. 2.
2005, pod opr. št. Dn 21673/2002, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 22. 4. 1993, sklenjene med Tovarno grelnih naprav Ljubljana p.o., Cesta
na Brdo 49, Ljubljana, in Gregorjem Prašnikarjem, Martina Krpana 30, Ljubljana, za
dvosobno stanovanje s kabinetom, v I. nadstropju stanovanjske hiše Martina Krpana
30, katastrska občina Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 20179/2001
Os-9882/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Venčeslave Zupan, Ul. 28. maja 69, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
številka 13, v 3. nadstropju, s shrambo št.
13 v pritličju, Plešičeva 31, Ljubljana, vpisanim v vložek številka E 16, v katastrski
občini Dravlje, dne 3. 2. 2005, pod opr. št.
Dn 20179/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupne pogodbe št. 73-4793/D iz leta
1973, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Pionir, Novo mesto, Kettejev drevored 37 in Merzdovnik Bojanom in Sonjo,
Linhartova 68, Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje št. 13, v III. nadstropju, v 2.
stopnišču na JV strani, katastrska občina
Dravlje, soseska ŠS-10;
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 5.
1981, sklenjene med Merzdovnik Bojanom
in Sonjo, Plešičeva 31, Ljubljana, in Somrak Stanetom, Ul. Mance Komanove 9,
Ljubljana ter Somrak Nado, Scopolijeva 3,
Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje v
stavbi na Plešičevi 31, Ljubljana, katastrska
občina Dravlje;
menjalne pogodbe z dne 23. 4. 1986,
sklenjene med Mlakar Janezom in Andrejo,
Pot na Fužine 51, Ljubljana, in Somrak Stanetom in Nado, Plešičeva 31, Ljubljana, za
stanovanji: dvoinpolsobno stanovanje v stanovanjskem bloku, Pot na Fužine 51/IV-13,
Ljubljana, katastrska občina Moste in enoinpolsobno stanovanje, Plešičeva 31/II-13,
Ljubljana.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 29169/2004
Os-9883/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Borke Pandža in Mirka Pandže, oba Celovška
cesta 106, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na garsonjeri številka 89,
v VII. nadstropju in shrambi številka 89 v
kleti, oboje Celovška cesta 103, Ljubljana,
vpisanima v podvložek številka 3937/101 z
identiﬁkatorjema 190.E in 191.E, katastrska
občina Zgornja Šiška, dne 1. 2. 2005 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10.
1981, sklenjene med prodajalcem Ivanom
Špilakom, Celovška cesta 103, Ljubljana in
kupovalko Minko Sterlekar, Pod brezami 1,
Ljubljana, za enosobno stanovanje v stanovanjski hiši v Ljubljani, Celovška cesta
103, VI. nadstropje, številka stanovanja 89
in kleti v navedeni stanovanjski hiši, oboje
k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 4879/2000
Os-9884/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mojce
Peterin, Vojkova ulica 77, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium, podjetje za promet z nepremičninami, d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 68, v 9. nadstropju, Vojkova 77,
1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 1448/75, z identiﬁkatorjem 68. E, v
katastrski občini Brinje I, dne 7. 2. 2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
kupne pogodbe št. BS-3/ST 2.12/79 z
dne 7. 6. 1979, sklenjene med prodajalcem
Združenim gradbenim podjetjem Giposs
Ljubljana, Dvoršakova 5, katerega zastopa Staninvest Ljubljana, in kupcem Jovom
Mrdženom, Polje c. V/2, Ljubljana-Polje,
za stanovanje št. 68, v stolpnici ST-3, v
9. nadstropju, v Hoshiminhovi ulici, katastrska občina Brinje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje

za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 30527/2003
Os-9886/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije
Slabe, Bratovževa ploščad 19, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
79, v 8. nadstropju in na shrambi v kleti št. 79,
Glinškova ploščad 2, Ljubljana, vpisanima v
podvložek številka 1853/80, z identiﬁkatorjem
159.E in 160.E, v katastrski občini Ježica,
dne 4. 2. 2005, pod opr. št. Dn 30572/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 12.
1980, sklenjene med Nolimal Antonom in
Nolimal roj. Velkavrh Marijo, Glinškova ploščad 2, Ljubljana, ter Laus Nikom, Verdijeva
1, Piran, za enosobno stanovanje št. 79,
v 8. nadstropju hiše, Ljubljana, Glinškova
ploščad 2, katastrska občina Ježica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 23679/2002
Os-9887/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Sotlar,
Zaloška 83, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju in kleti, Zaloška
cesta 83, 1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 1451/42, z identiﬁkatorjem
83.E in 84.E, v katastrski občini Moste, dne
11. 2. 2005, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 10.
1967, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana MostePolje in kupcem Ano Sotlar, Zavetiška 4
(Zaloška 83), Ljubljana, za trisobno stanovanje v X. nadstropju D, ki se nahaja v stanovanjskem objektu A/3 Moste, na parc. št.
885, 883 in 880, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju in kleti,
da v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 18012/2004
Os-9888/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alme
Pašanović, Šišenska cesta 2, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju
številka 12, v 1. nadstropju, s pripadajočo
kletjo, Ulica bratov Učakar 126, Ljubljana,
vpisanem v podvložek št. 4069/36, z identi-
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ﬁkatorjem 112.E, katastrska občina Zgornja
Šiška, dne 4. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11.
1991, sklenjene med prodajalko Občino
Ljubljana Šiška, ki jo zastopa predsednik Izvršnega sveta Peter Zule in kupcem Vidom
Štempiharjem, Valvazorjeva 5, Ljubljana, za
stanovanje številka 12, v stanovanjski hiši
Ulica bratov Učakar 126, Ljubljana, katastrska občina Zgornja Šiška;
aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne
18. 11. 1991, sklenjenega dne 30. 3. 1995,
med prodajalko Mestno občino Ljubljana,
kot pravno naslednico Občine Ljubljana Šiška, ki jo zastopa župan dr. Dimitrij Rupel in
kupcem Vidom Štempiharjem, Valvazorjeva
5, Ljubljana, za stanovanje številka 12, v
stanovanjski hiši Ulica bratov Učakar 126,
Ljubljana, v katerem so vsebovana določila
o poplačilu kupnine v enkratnem znesku.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 5239/2004
Os-9889/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Snežne
Močnik, Privoz 4, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na poslovnem prostoru
z oznako F v pritličju, s shrambo z oznako
F v kleti, na ulici Jana Husa 3, Ljubljana,
vpisanem v podvložek številka 1009/46, z
identiﬁkatorjem 123.E, katastrska občina
Udmat, dne 3. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 25. 11.
1963, sklenjene med prodajalko Občino
Ljubljana Moste-Polje, ki jo zastopa predsednik Občinske skupnosti Vlado Črne in
kupcema Francem in Jožico Wildman, oba
Privoz 4, Ljubljana, za poslovni lokal, skupaj
z drvarnico na južni strani stanovanjskega
bloka Jana Husa 3, Ljubljana, katastrska
občina Udmat.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 20756/2003
Os-9891/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tine Kogovšek, Podgornikova 3, Ljubljana, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju številka
19, v II. nadstropju, Podgornikova ulica 3,
in na shrambi številka 19 v kleti, Podgornikova ulica 1, Ljubljana, z identiﬁkatorjema
38.E in 39.E, vpisanima v podvložek številka
3946/20, v katastrski občini Zgornja Šiška,

dne 10. 2. 2005, pod opr. št. Dn 20756/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
kupne pogodbe z dne 5. 6. 1969, sklenjene med Poslovnim združenjem Giposs
Ljubljana, in Duhovnik Ano-Nušo, Medvode
9, za dvosobno stanovanje, št. 17, II. stopnišče, II. nadstropje na južni strani objekta K
soseska S-6, k.o. Zgornja Šiška;
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7.
1980, sklenjene med Duhovnik, poročeno
Bole Ano, Podgornikova 3, Ljubljana, in Černelič Lauro, Podgornikova 3, Ljubljana, ter
Ponikvar Mariom, Peričeva 44, Ljubljana, za
stanovanje št. 19, v Ljubljani, Podgornikova
3, II. stopnišče, II. nadstropje na južni strani
objekta K, soseska S-6, k.o. Zgornja Šiška;
kupoprodajne pogodbe z dne 19. 8.
1985, sklenjene med Ponikvar Mariom in
Černelič-Ponikvar Lauro, oba iz Ljubljane,
Podgornikova ul. 3, za stanovanje št. 19, v
Ljubljani, II. stopnišče, II. nadstropje na južni
strani objekta K, soseska S-6, k.o. Zgornja
Šiška, sedaj Podgornikova ul. 3.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 8615/2003
Os-9892/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Milene Prosen, Celovška 140, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 36,
v 9. nadstropju Celovška 140, Ljubljana, z
identiﬁkatorjem 32.E, vpisanim v podvložek
številka 4337/34, v katastrski občini Zgornja
Šiška, dne 10. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 9. 8. 1968,
sklenjene med Gradbenim podjetjem Megrad Ljubljana, Celovška c. 134, in Jožetom
Požarjem iz Ljubljane, Groharjeva 22, za
dvosobno stanovanje s kabinetom v Členjenih stolpnicah, ob Celovški cesti v Ljubljani,
v 9. nadstropju trakta B, k.o. Zgornja Šiška;
kupoprodajne pogodbe z dne 29. 4.
1982, sklenjene med Požar Jožetom, Celovška 140, Ljubljana, in Gabrovšek Stanislavo, Ladja 27, Medvode, ter Gabrovšek
Mileno, Janeza Puharja 9, Kranj, za dvoinpolsobno stanovanje, v 9. nadstropju hiše
Celovška c. 140, k.o. Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 5777/2000
Os-9893/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rozman
Nuše, Poljšica pri Podnartu št. 4, Podnart,

Št.

45 / 6. 5. 2005 /

Stran

3391

za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
številka 2, v pritličju, Šarhova ulica 4, Ljubljana, vpisanem v podvložek številka 1463/17, z
identiﬁkatorjem 17.E, v katastrski občini Brinje
I, dne 1. 2. 2005, pod opr. št. Dn 5777/2000,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 95-159/91 z dne 30. 12. 1991,
sklenjene med Službo družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, Centrala Ljubljana, Tržaška 16, in Manjo Zorec, Šarhova
2, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjski
hiši v k.o. Brinje I, parc. št. 233/6, stanovanje št. 2, pritličje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 28505/2004
Os-9895/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirka Bučana, Bratovševa ploščad 16, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
številka 28, v 5. nadstropju in kleti številka 00551/048, oboje Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, vpisanima v podvložek številka
2969/23, z identiﬁkatorjema 47.E in 48.E,
katastrska občina Stožice, dne 2. 2. 2005,
pod opr. št. Dn 28505/2004, izdalo sklep o
začetku postopka zemljiškoknjižne listine:
darilne pogodbe z dne 18. 6. 1992, sklenjene med darovalcem Jožetom Škodlarjem, Bratovševa ploščad 8, Ljubljana in
obdarjencem Samotom Škodlarjem, Bratovševa ploščad 8, Ljubljana, s katero je Samo
Škodlar dobil v dar stanovanje številka 28,
v 5. nadstropju in kletni prostor številka 28,
oboje Bratovševa ploščad 8, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 34631/2004
Os-9896/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marka
Bratine, Kristanova ulica 10, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
številka 75, v 4. nadstropju, Kristanova ulica 10, Ljubljana, vpisanem v podvložek št.
569/106, z identiﬁkatorjem 415.E, katastrska občina Poljansko predmestje, dne 4. 2.
2005, pod opr. št. Dn 34631/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupne in prodajne pogodbe z dne 6. 7.
1966, sklenjene med prodajalcem Zavodom za zadružno gradnjo SO Ljubljana, v
stečaju, Trg VII. kongresa ZKJ številka 1,
ki ga zastopa stečajni upravitelj dr. Miloš
Martecchini in kupcem Jakobom Ježem,
Strossmayerjeva 6/a, Ljubljana, za trisobno
stanovanje številka 75, v 4. nadstropju, v
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stanovanjski zgradbi blok B-75, na Strossmayerjevi ulici v Ljubljani, katastrska občina
Poljansko predmestje;
menjalne pogodbe z dne 19. 9. 1977,
sklenjene med Živo Lavrič, roj. Volavšek,
Rutarjeva 5, Ljubljana in Jakobom Ježem,
Kristanova 10, Ljubljana, prej Strossmayerjeva 6/a, Ljubljana, na podlagi katere je
Živa Lavrič dobila trisobno stanovanje številka 75, v IV. nadstropju, v stanovanjski hiši
Strossmayerjeva 6/a (sedaj Kristanova 10) v
Ljubljani, katastrska občina Poljansko predmestje, v zameno za svoje stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 765/2004
Os-9897/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Kek,
Šišenska 43, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa
Otium, d.o.o., Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 119,
v 15. nadstropju, Vojkova 77, 1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 1448/126,
z identiﬁkatorjem 119.E, v katastrski občini
Brinje I, dne 10. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 30. 1. 1984,
sklenjene med prodajalcema Kogej-Tramte
Ksenijo, Hošiminhova 5 in dr. Kogej Rastom,
Titova 25/b, Ljubljana in kupcema Begeš Janezom in Begeš Natašo, oba Na trati 59,
Lesce, za enosobno stanovanje v izmeri
42,46 m2, Hošiminhova 5, Ljubljana, ki leži na
parc. št. 477, 481, 482, 483, 484, 485, 486,
479, 480, 830, 408/2 in 478 k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 5258/2000
Os-9898/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Roberta
Koširja, Šarhova 4, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka
14, v 4. nadstropju, Šarhova ulica 4, 1000
Ljubljana, vpisanim v podvložek številka
1463/29, z identiﬁkatorjem 29.E v katastrski
občini Brinje I, dne 7. 2. 2005, pod opr. št.
Dn 5258/00, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
prodajne pogodbe z dne 11. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo zastopa predsednik komisije
za kadrovske in administrativne zadeve dr.
Rajko Pirnat in kupcem Darinko Stepanov,
Šarhova 4, Ljubljana, enosobno stanovanje
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št. 14, v 4. nadstropju stanovanjskega bloka na Šarhovi 4, v Ljubljani, na parcelni št.
233/5, k.o. Brinje I;
darilne pogodbe z dne 22. 12. 1992,
sklenjene med darovalko Darinko Stepanov,
Šarhova ul. 4, Ljubljana in obdarjencem Borisom Stepanov, Strma pot 7, Portorož, enosobno stanovanje v skupni izmeri 36,62 m2,
parc. št. 233/5, k.o. Brinje I, v Ljubljani, Šarhova ulica št. 4, v 4. nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 675/2002
Os-9899/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stojana Pavla, Pokopališka 45, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice za stanovanje št. 3, v 1.
nadstropju, Pokopališka 45, 1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 797/15,
z identiﬁkatorjem 203.E, v katastrski občini Moste, dne 11. 2. 2005, pod opr. št.
Dn 675/02 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
pogodbe o prodaji stanovanja, št. 155/91,
ki sta jo na podlagi določil Stanovanjskega zakona dogovorila in sklenila prodajalko Občina Ljubljana Moste-Polje in kupec
Vladimira Djokič-Djonovič, Pokopališka 45,
Ljubljana, za stanovanje št. 3, v 1. nadstropju stanovanjskega objekta Pokopališka 45,
Ljubljana, na parc. št. 375/1, k.o. Moste, v
izmeri 67,28 m2;
menjalne pogodbe z dne 17. 1. 1992,
sklenjene med prvopogodbeno stranko Lidijo Ozbič, Vetrišče 7, Nova Gorica in drugopogodbeno stranko Vladimiro Đokić Đonović, Pokopališka 45, Ljubljana Moste-Polje,
po kateri sta pogodbeni stranki ugotovili, da
je prvopogodbena stranka lastnica stanovanja št. 84, v 8. nadstropju stolpnice G stanovanjske soseske BS-5/1, na Glavarjevi ulici
št. 49, Ljubljana-Bežigrad, na parc. št. 33/3,
37/1 in 36, k.o. Bežigrad ter, da je drugopogodbena stranka lastnica stanovanja št. 3,
v prvem nadstropju stolpnice na Pokopališki
ulici 45, v Ljubljani Moste-Polje, na parc. št.
375/1, k.o. Moste, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 155/91, z dne 8. 11. 1991, sklenjene med Vladimiro Đokić Đonović in Občino Ljubljana Moste-Polje, Proletarska cesta
1, pogodbenici sta predmetna stanovanja
izročili in prepustili ter zamenjali stanovanja
med seboj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 7203/2002
Os-9901/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zem-

ljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alenčice
Sodnik, Zaloška 83, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na stanovanju in pomožnem prostoru, oboje Zaloška cesta 83,
1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 1451/28, z identiﬁkatorjem 55.E in 56.E,
v katastrski občini Moste, dne 10. 2. 2005,
pod opr. Št. Dn 7203/2002, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 31. 10.
1967, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana MostePolje, v likvidaciji in kupcem Bredo Zdešar,
Rojčeva ulica, Ljubljana, za dvosobno stanovanje v VI. nadstropju severnovzhodno
št. 34, ki se nahaja v stanovanjskem objektu
A/3 Moste, na parceli št. 885, 883 in 880,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 17369/2004
Os-9902/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorana Kodelje, Cesta 18. aprila 6, Vipava, za vknjižbo
lastninske pravice na garsonjeri številka 8,
v 2. nadstropju, s shrambo številka 8 v kleti, oboje Bratovševa ploščad 3, Ljubljana,
vpisanima v podvložek številka 2920/27, z
identiﬁkatorjem 108.E, katastrska občina
Stožice, dne 3. 2. 2005 pod opr. št. Dn
17369/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
darilne pogodbe z dne 9. 10. 1990,
sklenjene med darovalko Marto Karlovšek
Debelak, Ulica Pohorskega bataljona 85,
Ljubljana in obdarjencem Boštjanom Debelakom, Ulica Pohorskega bataljona 85,
Ljubljana, s katero je Boštjan Debelak dobil
v dar garsonjero G2, v soseski BS7 - Lamela 3, Ljubljana Bežigrad, številka stanovanja
8, II. nadstropje stanovanjskega bloka na
Ploščadi Bratovž Aca 3, katastrska občina
Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 17686/2004
Os-9903/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ruže
Škrokov, Staneta Severja 2, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na garsonjeri
številka 3, v nadstropju in shrambi številka
3, v kleti, Ulica Staneta Severja 2/A, Ljubljana, vpisanima v podvložek št. 2839/4, z
identiﬁkatorjema 11.E in 12.E, katastrska
občina Stožice, dne 4. 2. 2005, pod opr.
št. Dn 17686/2004, izdalo sklep o začet-
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ku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 2.
1991, sklenjene med prodajalko Ljubljansko banko d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
ki jo po pooblastilu generalnega direktorja
zastopa Miro Košak in kupcem Srečkom
Tovornikom, Staneta Severja 2, Ljubljana,
za garsonjero številka 3, v 1. nadstropju
stanovanjske stavbe Staneta Severja 2,
Ljubljana;
dodatka številka 1 h kupoprodajni pogodbi z dne 21. 2. 1991, sklenjenega dne
20. 3. 1992, med prodajalko Ljubljansko
banko d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki
jo po pooblastilu generalnega direktorja
zastopa Miro Košak in kupcem Srečkom
Tovornikom, Staneta Severja 2, Ljubljana,
v katerem je bila določeno zemljiškoknjižno stanje stanovanja tako, da je prodajalec kupcu prodal stanovanje številka 3, v 1.
nadstropju stanovanjske stavbe na Staneta
Severja 2, Ljubljana, stoječi na parceli številka 281/1, vložna številka 1844, katastrska
občina Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 22186/2001
Os-9904/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Angele
Fride Švajger, Petrovičeva 19, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 32, v 3. nadstropju, Petrovičeva
19, Ljubljana, vpisanem v podvložek številka
334/32, z identiﬁkatorjem 32.E, v katastrski
občini Nove Jarše, dne 3. 2. 2005 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupne pogodbe z dne 27. 3. 1973, sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Ljubljana, Korytkova ulica 2, in Švajger Angelco ter Švajger
Ivanom, Zelena pot 17, Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje št. 32, v III. nadstropju,
v stanovanjskem bloku S-8, v stanovanjski
soseski Nove Jarše, katastrska občina Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 23764/2004
Os-9905/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vospernik
Zdravka, Zaloška cesta 83, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na nepremičnini
49.E - stanovanju v izmeri 71,76 m2, Zaloška cesta 83, Ljubljana in 50.E - klet v izmeri 2,63 m2, vpisanih pri vložku št. 1451/25,

k.o. Moste, dne 12. 10. 2004, pod opr. št.
Dn 23764/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne
pogodbe
št.
465-19/67-4/ŠB z dne 11. 4. 1967 za nepremičnino, trisobno stanovanje v 6. nadstropju D - severozahodno, ki se nahaja
na stanovanjskem objektu A/3 Moste, na
parc. št. 885, 883 in 880, k.o. Moste, sklenjene med stanovanjskim skladom Občine
Ljubljana Moste-Polje, kot prodajalcem in
Vospernik Zdravkom, Vilharjeva ulica 37,
Ljubljana, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 15702/2001
Os-9907/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Čurt Nijaza, Preglov trg 10, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 35, v
3. nadstropju, in kleti št. 35, Preglov trg 10,
Ljubljana, vpisanima v podvložek številka
1469/294, z identiﬁkatorjema 97.E in 98.E,
v katastrski občini Moste, dne 2. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
soinvestitorske pogodbe z dne 9. 7.
1984, sklenjene med Zavodom za izgradnjo Ljubljane, TOZD Inženiring, Kersnikova
10, Ljubljana, in Kartonažno tovarno Ljubljana, TOZD Kartonažna Ljubljana, Čufarjeva
16, Ljubljana, za izgradnjo stanovanjskega
objekta ALK-19 v soseski MS 4/5 Fužine,
stanovanje št. 35, v 3. nadstropju.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 21668/2003
Os-9909/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleksandra
Grkinića, Prijateljeva ulica 16, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na poslovnem prostoru številka 10, v kleti, Tržaška
2, Ljubljana, vpisanim v podvložek številka
10, v kleti, Tržaška 2, Ljubljana, vpisanim v
podvložek številka 1038/10, z identiﬁkatorjem 10.E, v katastrski občini Gradišče II, dne
4. 2. 2005, pod opr. št. Dn 21668/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 4. 1993,
sklenjene med Iskra ERO, d.o.o., Kranj,
Savska Loka 2, Kranj, in DAG, d.o.o., Medvedova 24, Ljubljana, za poslovni prostor v
poslovni stavbi v Ljubljani, Tržaška 2, katastrska občina Gradišče Predmestje II.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 10326/2004
Os-9910/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ljiljane
Brajović, Toplarniška 5, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na stanovanju številka 9, v 2. nadstropju s shrambo, Toplarniška 5, Ljubljana, vpisanem v podvložek
številka 1448/19, z identiﬁkatorjem 18.E,
katastrska občina Moste, dne 3. 2. 2005,
pod opr. št. Dn 10326/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 11 z dne 16. 1. 1992, sklenjene med prodajalcem ŽG – Mostovna Ljubljana, p.o., Verovškova 60, Ljubljana, ki jo
zastopa direktor Jože Kramar in kupcem
Stanetom Černetom, Toplarniška 5, Ljubljana, za dvosobno stanovanje številka 9, v II.
nadstropju stanovanjske stavbe Toplarniška
5 v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 3864/2004
Os-9911/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Vlaste
Grahovac, Glavarjeva ulica 45, Ljubljana,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju številka 42, v VI. nadstropju in shrambi
številka 42 v pritličju, oboje Kvedrova ulica
5, Ljubljana, vpisanima v podvložek številka
330/42, z identiﬁkatorjema 83.E in 84.E, katastrska občina Nove Jarše, dne 1. 2. 2005,
pod opr. št. Dn 3864/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 15. 1. 1969,
sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis, Ljubljana, ki ga
zastopa direktor Hugo Koržan in kupovalko
Ireno Zupan, za enoinpolsobno stanovanje v
VI. nadstropju, v stanovanjskem bloku S2, v
stanovanjski soseski Nove Jarše, katastrska
občina Moste;
menjalne pogodbe z dne 24. 10. 1979,
sklenjene med Ireno Berčič in Marijo Verbnik, na podlagi katere je Marija Verbnik dobila stanovanje, številka 42, v VI. nadstropju,
v stolpnici Kvedrova 5, Ljubljana, katastrska
občina Moste, v zameno za svoje stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
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pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 11960/2002
Os-9977/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi Gabrijele Bodlaj, Glinškova ploščad 9, 1000 Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 46, v
VII. nadstropju in shramba v kleti, Glinškova
ploščad 9, 1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 1862/46, z identiﬁkatorjem
93.E in 94.E, v katastrski občini Ježica, dne
11. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
pogodbe št. L-3590 BV/PF, o prodaji in
nakupu stanovanja z dne 10. 11. 1978, sklenjene med prodajalcem SGP Stavbenik Koper, n.sol.o., TOZD GO Ljubljana, n.sol.o.,
Hotimirova 19, Ljubljana in kupcem Poposki
Slobodanom, S. Vevčani, 97335 Vevčani,
za stanovanje tip 10, enosobno stanovanje
št. 46, v VII. nadstropju lamele 9 (Glinškova ploščad), Ljubljana Bežigrad, v izmeri
38,96 m2, na parceli št. 1228, Soseska BS-7
V. gradbena etapa Ljubljana Bežigrad;
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6. 1989,
sklenjene med prodajalcem Poposki Slobodanom in kupcema Sašom Gazdićem, Janežičeva 15, Ljubljana in Smola-Gazdić Nives,
Kumrovška 5, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 46, v VII. nadstropju stanovanjskega
objekta Glinškova ploščad št. 9, Ljubljana, v
izmeri 38,96 m2, po kupoprodajni pogodbi št.
L-3590-BV/PF z dne 10. 11. 1978;
menjalne pogodbe z dne 28. 12. 1992,
sklenjeno med Darinko Korošec, Vandotova 35, Ljubljana ter Sašom Gazdićem in Nives Smola-Gazdić, oba stanujoča Glinškova ploščad 9, Ljubljana, v kateri pogodbene
stranke v I. točki ugotavljajo, da je Darinka
Korošec na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 0643 z dne 3. 11. 1992, lastnica stanovanja št. 17, ki se nahaja v 2. nadstropju
stanovanjske hiše, ležeče na parc. št. 402/1,
vpisani pri z.k. vl. št. 491, k.o. Brinje I, in sicer
v Ljubljani, na Trebinjski 12 in v II. točki, da
sta Sašo Gazdić in Nives Smola-Gazdić, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 6.
1989, lastnika, in sicer vsak do ene polovice
stanovanja št. 46, v sedmem nadstropju v
stanovanjski hiši, ležeči na parc. št. 1228,
k.o. Ježica, in sicer v Ljubljani, na Glinškovi
ploščadi 9, pogodbene stranke nepremičnine, navedene v I. in II. točki zamenjajo tako,
da Darka Korošec izroči Sašu Gazdiću in Nives Smola-Gazdić v last in posest in užitek z
vsemi svojimi pravicami nepremičnino, Sašo
Gazdić in Nives Smola-Gazdić pa izročita
Darinki Korošec v last in posest in užitek z
vsemi svojimi pravicami nepremičnino, navedeno v II. točki te pogodbe.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju in kleti,
da v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
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Dn 22822/2004
Os-9978/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Josipa Iskre
in Matilde Iskra, Ulica Hermana Potočnika
33, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske
pravice na stanovanju številka 3 v pritličju,
Ul. Hermana Potočnika 33 (prej Petrovičeva
19), Ljubljana, z identiﬁkatorjem 3.E, vpisanim v podvložek številka 334/3, v katastrski
občini Nove Jarše, dne 9. 2. 2005, pod opr.
št. Dn 22822/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z letnico 1979,
sklenjene med Kutin Ludvigom in Kutin
Olgo, oba Kvedrova S-8, Ljubljana ter Podboršek Mojco, Moše Pijadejeva 25, Ljubljana, in Weber Dušanom, Hudovernikova 2,
Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje št.
3, v pritličju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Kvedrova S-8, k.o. Stožice;
kupoprodajne pogodbe z dne 16. 8.
1984, sklenjene med Weber Dušanom in
Weber Mojco, oba Petrovičeva 19, Ljubljana, ter Svetik Zoranom, Hudovernikova 2,
Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje št.
3, v pritličju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Petrovičeva 19, k.o. Stožice;
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Svetik Zoranom, Petrovičeva 19, Ljubljana,
in Volk Meto, Praprotnikova 7, Ljubljana, za
enoinpolsobno stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjskega bloka na Petrovičevi 19,
Ljubljana, k.o. Stožice;
prodajne pogodbe z dne 18. 5. 1988,
sklenjene med Meto Volk, Petrovičeva 19,
Ljubljana, in Edvardom Peterlinom, Ulica
borcev za severno mejo 62, Ljubljana, za
stanovanje št. 3, v pritličju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Petrovičeva 19, k.o.
Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 20176/2001
Os-9980/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Barbare
Bernik, Plešičeva 31, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka 6,
v 2. nadstropju, s shrambo št. 6 v pritličju,
Plešičeva 31, Ljubljana, vpisanim v vložek
številka 16E, v katastrski občini Dravlje, dne
3. 2. 2005, pod opr. št. Dn 20176/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 3. 3. 1988,
sklenjene med Colja Lidijo, Glinškova pl. 6,
Ljubljana, in Mikič Brankom, Trg prekomorskih brigad 6, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 6, v II. nadstropju stanovanjskega
bloka na Plešičevi 31 v Ljubljani, katastrska
občina Dravlje, soseska ŠS-10.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom

pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 24295/2004
Os-9981/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cvetke
Malus, Cesta 30. avgusta 1, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 1, v pritličju, s shrambama
številka 1,1 v kleti, vse Cesta 30. avgusta
1, Ljubljana, vpisanimi v podvložek številka 4323/1, z identiﬁkatorjema 1.E in 2.E,
katastrska občina Kašelj, dne 2. 2. 2005,
pod opr. št. Dn 24295/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 4/1991 z dne 12. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Tovarno tapet
Veta d.o.o. Ljubljana, Vevška cesta 52,
Ljubljana Polje, ki jo zastopa direktor ing.
Ivan Bogovič in kupovalko Ladislavo Pivk,
Pavšičeva ulica 32, Logatec, za dvosobno
stanovanje številka 1 v pritličju, Cesta 30.
avgusta 1, Ljubljana Polje, katastrska občina Kašelj.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 28510/2004
Os-9982/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Fabrice
Francis Mugnaioni, Ribenska cesta 8, Bled,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 3, v 1. nadstropju, in shrambi
številka 3 v pritličju, Kvedrova ulica 5, Ljubljana, z identiﬁkatorjema 5.E in 6.E, vpisanima v podvložek številka 330/3, v katastrski
občini Nove Jarše, dne 9. 2. 2005, pod opr.
št. Dn 28510/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
pogodbe z dne 27. 2. 1969, sklenjene
med Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis, Ljubljana, Korytkova ulica 2, in Markovič Leposavo ter Markovič Mijoslavom,
Endliherjeva 6, Ljubljana, za enosobno stanovanje v 1. nadstropju, pod A1, v stanovanjski stolpnici S2, v stanovanjski soseski
Nove Jarše, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
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Dn 578/2001
Os-9984/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Borisa
Grudna, Reboljeva 14, 1000 Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 8, v 1. nadstropju, s shrambo
št. 14/8 v kleti, Reboljeva ulica 14, 1000
Ljubljana, vpisanim v podvložek številka
2943/9, z identiﬁkatorjem 9.E, v katastrski
občini Stožice, dne 9. 2. 2005 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupne pogodbe št. BS-3 33/77 z dne
23. 12. 1977, sklenjene med prodajalcem
Združenim gradbenim podjetjem Giposs
Ljubljana, Dvoržakova 5, ki ga zastopa
Staninvest Ljubljana in kupcema Borisom
Grudnom in Martino Zalar Gruden, Ilirska
8, Ljubljana, za trisobno stanovanje št. 8,
v 1. nadstropju stanovanjskega bloka v
Reboljevi ulici v Ljubljani, na parcelni št.
953, 954, 942/1, 604, 603, 601 in 600, k.o.
Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 3506/2004
Os-9985/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Rozalije Moravec, Ulica Hermana Potočnika 37,
Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju številka 34, v 4. nadstropju, Ulica Hermana Potočnika 37 (prej Petrovičeva
ulica 23), Ljubljana, vpisanim v podvložek
številka 335/34, z identiﬁkatorjem 34.E, v
katastrski občini Nove Jarše, dne 4. 2. 2005
pod opr. št. Dn 3506/2004 izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 26. 9. 1973,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis, Ljubljana, Korytkova ulica 2, in Elezovič Pepco in Elezovič Ahmetom, Celovška 397, Ljubljana, za enosobno
stanovanje, št. 34, v IV. nadstropju, v stanovanjskem bloku S-6, v stanovanjski soseski
Nove Jarše, katastrska občina Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 11526/2001
Os-9986/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vincenca
Šušteriča, Šmarjeta 11/b, Šmarješke Toplice, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na sta-

novanju številka 2, v pritličju, s shrambo št.
2 na podstrehi, Polanškova ulica 31, Ljubljana-Črnuče, vpisanim v podvložek številka
2351/2, z identiﬁkatorjem 2.E, v katastrski
občini Črnuče, dne 3. 2. 2005 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
prodajne pogodbe št. 6/3-286/88 z dne
13. 10. 1988, sklenjene med SCT n.sol.o.
Ljubljana, TOZD Inženiring, n.sol.o., Ljubljana, Cesta VII. Korpusa 1, in Knez Marjeta,
Knez Ida in Knez Mateja, vse Grintovška 29,
Ljubljana, za enosobno stanovanje v stanovanjski soseski BS 6/3, št. objekta B-19, v
pritličju, št. stanovanja 2;
aneksa k pogodbi BS-6/3-286/88 z dne
14. 11. 1988, na podlagi katerega sta od
pogodbe odstopili Knez Marjeta in Knez
Mateja.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 5013/2000
Os-9988/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije
Jarm, Proletarska 2, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka
24, v 3. nadstropju, Proletarska 2, Ljubljana, vpisanem v podvložek številka 1398/24,
z identiﬁkatorjem 24.E, v katastrski občini
Moste, dne 1. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 3.
1965, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana MostePolje, in Marijo Jarm, Njegoševa 5, Ljubljana, za dvosobno stanovanje v 3. nadstropju,
C-jugovzhod, ki se nahaja v stanovanjskem
objektu S1 – Zaloška–Proletarska, katastrska občina Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 1948/2004
Os-10074/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Gabrijele Medved, Medvedje Brdo 62, Godovič, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 15. 6. 1994, za parc. št. 225
– travnik v izmeri 2,076 m2, ki je vpisana
v vložku št. 83, k.o. Medvedje Brdo in za
parc. št. 230/13 – gozd v izmeri 241 m2, ki
je vpisana v vložku št. 149, k.o. Medvedje
Brdo. Prodajalec je Stanislav Čuk, roj. 7. 5.
1938, Medvedje Brdo 25, kupovalka pa Gabrijela Medved, roj. 13. 3. 1944, Medvedje
Brdo 62.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Gabrijele Medved, roj. 13. 3. 1944,
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Medvedje Brdo 62, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 6. 1994.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini prodajne pogodbe z dne 15. 6. 1994
v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 4. 4. 2005
Dn 2695/2004
Os-10075/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Vide Krajnc, Logatec, Pavšičeva ulica 24,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanja št. 12/E z dne 13. 8.
1986, sklenjene med prodajalcem Gradnik
Logatec, podjetje za gradbene in komunalne
dejavnosti in kupcem Vido Krajnc, Kamnik,
Zikova 8, za stanovanje št. 13, ident. št.
00004/008, v 4. etaži, v izmeri 60,11 m2 in
pomožni prostor ident. št. 0004/008, v izmeri
2,66 m2, v stan. stavbi Logatec, Pavšičeva
ulica 24, na parc. št. 1567/2, k.o. Blekova
vas, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Vide Krajnc, roj. 25. 6. 1954, Logatec,
Pavšičeva ulica 24, na podlagi zgoraj navedene pogodbe.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini pogodbe o kupoprodaji stanovanja
z dne 13. 8. 1986 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 6. 4. 2005
Dn 3280/2004
Os-10076/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Pogorelc Tatjane, Logatec, Tovarniška c. 24,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 465-51/65 z dne 15. 6. 1965, sklenjene
med Občinskim stanovanjskim skladom Logatec, kot prodajalcem in Galjot Ernestom,
Logatec, Dolenji Logatec 238, kot kupcem,
za stanovanje št. 12, v 5. etaži bloka v Logatcu, Tovarniška c. 24, s pripadajočo kletjo,
na parc. št. 1614/13, k.o. Dolenji Logatec, ki
še ni vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Pogorelc Tatjane, Logatec, Tovarniška c. 24.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe št. 465-51/65 z
dne 15. 6. 1995, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 6. 4. 2005
Dn 16175/2000
Os-10329/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Burnać Tomislava, Ul. Hermana Potočnika 33 (prej
Petrovičeva 19), Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 21, v
2. nadstropju, Ulica Hermana Potočnika 33,
(prej Petrovičeva 19), Ljubljana, z identiﬁka-
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torjem 21.E, vpisanim v podvložek številka
334/21, v katastrski občini Nove Jarše, dne
10. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 14. 12. 1972,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis, Ljubljana, Korytkova ulica 2, in Ahačič Marino ter Ahačič Vitalom,
Cankarjeva 1, Tržič, za trisobno stanovanje
št. 21, v II. nadstropju, v stanovanjskem bloku S-8, v stanovanjski soseski Nove Jarše,
k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2005
Dn 13012/2003
Os-10331/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Obrada Pilipovića, Ul. Hermana Potočnika 23,
Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na
stanovanju v izmeri 35,32 m2 in na pomožnem prostoru v izmeri 3,16 m2, Ul. Hermana
Potočnika 23, Ljubljana, z identiﬁkatorjema
3.E in 4.E, vpisanima v podvložek številka
348/3, v katastrski občini Nove Jarše, dne
10. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 29. 8. 1972,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis, Ljubljana, Korytkova ulica
2, in Stojanovič Vido ter Stojanovič Vojislavom, oba Ljubljana, Agrokombinatska 42, za
enoinpolsobno stanovanje št. 2, v pritličju,
v stanovanjskem bloku S-9 v stanovanjski
soseski Nove Jarše, k.o. Stožice in
kupoprodajne pogodbe z dne 7. 9. 1983,
sklenjene med Stojanovič Vojislavom in Stojanovič Vido, oba Petrovičeva 9 (prej Agrokombinatska 42), Ljubljana, in Pilipovič Obradom in Pilipovič Mileno, oba Mokriška 60,
Ljubljana, za enoinpolsobno stanovanje št.
2, v pritličju hiše Ljubljana, Petrovičeva 9,
v stanovanjskem bloku S-9, v stanovanjski
soseski Nove Jarše, k.o. Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 3. 2005
Dn 9416/2002
Os-10334/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alfonza Radeta, Rakovnik 13, Medvode, ki ga zastopa
notar Boris Lepša iz Ljubljane, za vknjižbo lastninske pravice na pašniku z 955 m2,
na parc. št. 189/54, vpisanim v podvložek
številka 49, v katastrski občini Senica, dne
10. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
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pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja s stanjem v naravi, sklenjeno dne
17. 4. 2000, med Marijo Soršek, Ladja 23,
Medvode in Rade Alfonzom in Elizabeto
Šterk, oba Rakovnik 13, Medvode, in sicer
je Soršek Marija na podlagi sklepa o dedovanju II D 1059/91 z dne 22. 10. 1991,
lastnica parc. št. 189/54, pašnik v izmeri
955 m2, vpisan v vl. št. 49, k.o. Senica in
aneksa k pogodbi o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja s stanjem v naravi z dne
2. 10. 2000, sklenjenim med Marijo Soršek
in Rade Alfonzom ter Elizabeto Šterk, oba
Rakovnik 13, Medvode, v katerem stranke
ugotavljajo, da so dne 17. 4. 2000 sklenile pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega
stanja s stanjem v naravi. Na podlagi sklenjene pogodbe je Soršek Marija priznala
Rade Alfonzu in Elizabeti Šterk lastninsko
pravico, vsakemu do 1/2 na parc. št. 189/54
– pašnik v izmeri 955 m2, vpisani v vl. št. 49,
k.o. Senica.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2005
Dn 4105/2004
Os-10336/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Andreja
Lamovca, Nanoška ulica 17, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 11, v 3. nadstropju in kleti številka
02669/016, Nanoška ulica 17, Ljubljana, vpisanima v podvložek številka 4004/8, identiﬁkatorjema 15.E in 16.E, k.o. Vič, dne 4. 2.
2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
pogodbe o nakupu in prodaji stanovanja
številka 104/69 z dne 27. 3. 1969, sklenjene
med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje iz Grosupljega, ki ga zastopa direktor Alojz Nebec in kupovalkama
Tatjano in Mileno Jenko, obe Postonjska 3,
Ljubljana, za dvosobno stanovanje številka
11, v 3. nadstropju, I. stopnišče, v stanovanjski zgradbi Ljubljana – Soseska 6 Vič B-9.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2005
Dn 28023/2004
Os-10339/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matije
Rozmana, Gregorčičeva 13a, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 8, v 4. nadstropju, Gregorčičeva 13a, Ljubljana, vpisanem v podvložek
številka 183/192, z identiﬁkatorjem 508.E,
katastrska občina Gradišče I, dne 2. 2. 2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:

prodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo, ki jo zastopa predsednik komisije
za kadrovske in administrativne zadeve dr.
Rajko Pirnat in kupcem Lojzetom Rozmanom, Gregorčičeva 13a, Ljubljana, za trisobno stanovanje, številka 8, v 4. nadstropju stanovanjskega bloka Gregorčičeva 13a,
Ljubljana, k.o. Gradišče predmestje I.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2005
Dn 13866/2000
Os-10341/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Aleksandra
Iričanina, Pohorskega bataljona 8, Ljubljana,
ki ga zastopa odvetnik mag. Janez Tekavc iz
Ljubljane, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice
na stanovanju št. 23, v IV. nadstropju, Pohorskega bataljona 8, Ljubljana, vpisanim
v podvložek št. 1465/23, z identiﬁkatorjem
23.E, k.o. Brinje I, dne 7. 2. 2005 izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 8. 1. 1965,
sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš ObS Ljubljana Bežigrad, ki ga zastopa Franc Bregar in kupcem
Metko Furlan, Dalmatinova 9/III, Ljubljana,
za enosobno stanovanje v površini 33,90 m2,
stolpč S-3, na Soseski VI, med Hubadovo in
Turnerjevo ulico, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2005
Dn 3452/2005
Os-10882/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Telekom
Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, ki
ga zastopa predsednica Uprave Darinka Virant, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št. 29, vpisanem v podvložku št.
E-5/B-34, v katastrski občini Maribor-Grad,
dne 30. 3. 2005, pod opr. št. Dn 3452/2005,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja št. 29, dvosobno, na terasi,
v skupni izmeri 49,72 m2, s kletnim prostorom (shrambo) površine 6,60 m2, na naslovu
Maribor, Svetozarevska 15, parc. št. 1707/1,
stavbišče in dvorišče in parc. št. 1707/2,
stavbišče in dvorišče, podvložek E-5/B-34,
pod zap. št. 36, k.o. Maribor-Grad, ki je
bila sklenjena leta 1973 med Podjetjem za
PTT promet Maribor, p.o., Slomškov trg 10,
Maribor, kot kupcem in Podjetjem za visoke
gradnje Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13,
Maribor, kot prodajalcem.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 4. 2005

Amortizacije
N 292/03
Os-11634/05
Na predlog Marjana Uhana, Cesta VI/23,
Ljubljana Polje, se uvaja amortizacija spodaj
navedenega vrednostnega papirja. Imetnik
tega papirja se poziva, da v roku 60 dni po
objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakonite
pravice. Po preteku tega roka, se bo štelo,
da je vrednostni papir izgubil svojo pravno
veljavnost.
Podatki o vrednostnem papirju: priznanica št. 164, izdana na podlagi pravnomočne
odločbe UE Trebnje št. 321-141/03 z dne
26. 3. 2003. Glasi se na pok. upravičenca Uhan Marjana, roj. 30. 5. 1915, umrlega
9. 2. 1980. Datum izdaje priznanice je 6. 6.
2003.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2005
N 42/2004
Os-6716/05
Pri tukajšnjem sodišču je na predlog Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana, v teku postopek zaradi amortizacije dveh bianco menic s pooblastilom za izpolnitev v zavarovanje pogodbenih obveznosti v višini 600.000 SIT, v
zavarovanje pogodbenih obveznosti številka
526 97/04 000751, sklenjene dne 29. 11.
2004, izdajatelja menice Prevent d.d., Kidričeva 6, Slovenj Gradec in na katerih so
podpisane pooblaščene osebe Jože Kozmus, generalni direktor s pooblastilom Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje
za izpolnitev bianco menic do višine 100%
zapadlih in neporavnanih obveznosti ter izpolnitev vseh drugih sestavnih delov menic,
ki niso izpolnjene, ter uporabi izpolnjene
menice za izterjavo zapadlih obveznosti. Izdajatelj je pooblastil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, da menice dominicira
pri banki Abanka Vipa d.d. Prav tako je izdajatelj izrecno pooblastil Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, da na menice
vpiše klavzulo »brez protesta«.
Imetnika menice pozivamo, da jo pokaže
sodišču v 60 dneh po objavi tega razglasa,
ker jo bo sodišče po preteku tega roka razglasilo za neveljavno.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 2. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
N 34/2004
Os-9586/05
Okrajno sodišče v Celju je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
DARS, Družbe za avtoceste v RS d.d., ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zuna-

nji oddelek v Celju, zoper nasprotna udeleženca: 1. Geis Raymonda, nazadnje stan.
6 Rue de Carmaux Freyming-Merlebach,
Francija in 2. Wienstein Marie Antoniette, 2
Rue du 5 decembre, 57000 Freyming-Merlebach, Francija, zaradi določitve odškodnine,
na predlog zastopnika predlagateljice in na
podlagi določil 82/2 točke 5 ZPP sklenilo:
prvemu nasprotnemu udeležencu Geis
Raymondu, nazadnje stan. 6 Rue de Carmaux, Freyming-Merlebach Francija, sedaj
pa neznanega bivališča, se postavi kot začasno zastopnico Gordano Malovič, univ.
dipl. pravnico in strokovno sodelavko pri
Okrajnem sodišču v Celju, stan. Celje, Ljubljanska 56.
Naloga začasne zastopnice je, da bo
zastopala 1. nasprotnega udeleženca v tem
postopku vse do takrat, dokler prvi nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 3. 2005
N 2/2005
Os-10887/05
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici Sonji Železnik v nepravdni
zadevi predlagatelja Stupar Stojana, Račice
24, 6244 Podgrad, ki ga zastopa odvetnik
Miran Škrinjar, Prešernova 14, Ilirska Bistrica, zoper nasprotne udeleženke: 1. Kresevič
Ivanko Liborio, Račice 4/a, 2. Ujčič Emo,
Račice 25, 3. Surina Josipino, neznanega
bivališča, prej Račice 46 in 4. Kresevič Zinko, Trst, Via Giorgio Pitacco 13, Italija, po
predlogu za delitev nepremičnin, na temelju
določila 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS,
št. 26/99 in 96/02, v nadaljevanju ZPP), v
zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku (Ur. l. SRS, št. 30/86, v nadaljevanju ZNP) sklenilo:
Josipini Surina, sedaj neznanega prebivališča, ki v predmetnem postopku nima
pooblaščenca, se na predlog predlagatelja
postavi začasni zastopnik, notar Aleksander
Ternovec, Cankarjeva 26, Ilirska Bistrica.
O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, od dne izdaje
predmetnega sklepa, pa vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler CSD ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 13. 4. 2005
P 453/2003
Os-9036/05
Okrajno sodišče v Kopru je v pravdni
zadevi tožeče stranke Stanislava Bucaja,
Koper, Šmarska 3, zoper toženo stranko:
1. Valerija Majerja, 2. Karmelo Mazzaro rojeno Majer, 3. Franca Majerja in 4. Ivana
Majerja, vsi neznanega bivališča v Italiji, zaradi lastninske pravice, pcto 150.000 SIT,
s sklepom z dne 15. 2. 2005, na podlagi
določbe 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženim
strankam 1. Valeriju Majerju, 2. Karmeli
Mazzaro rojeni Majer, 3. Francu Majerju in
4. Ivanu Majerju, vsi neznanega bivališča v
Italiji, določilo začasnega zastopnika, odvetnika Davorja Krmaca iz Kopra, Pobočna 4.
Začasni zastopnik ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
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in sicer od dne postavitve pa dokler tožene
stranke ali njihov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil stranki skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 3. 2005
I 2004/06106
Os-9634/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Nuhanović Asimu, Mareška pot 16, Ljubljana – Dobrunje, zaradi izterjave 81.923 SIT sklenilo:
dolžniku Nuhanović Asimu, Mareška
pot 16, Ljubljana – Dobrunje, se na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2005
I 2002/09757
Os-10673/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Tilia d.d.,
Seidlova cesta 5, Novo mesto, proti dolžniku Javornik Dominiku, Ul. bratov Učakar
86, Ljubljana, zaradi izterjave 262.136 SIT
sklenilo:
dolžniku Javornik Dominiku, Ul. bratov
Učakar 86, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Ljubljana, Slovenska
c. 55/c.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 2005
In 2002/01554
Os-10886/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Ireni Čretnik, v izvršilni zadevi upnika Porche Kredit in leasing SLO d.o.o.,
Verovškova 74, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška družba Taljat, Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.n.o. iz Ljubljane, zoper dolžnike
Korošec Tatjano, Korošec Jožeta, Korošec
Trade d.o.o., vsi na naslovu Pločanska 3,
Šmartno pod Šmarno goro in Eurota, proiz.
trg., d.o.o., Kadilnikova 8, Ljubljana, zaradi
izterjave 3,596.376,10 SIT s pp, dne 30. 3.
2005 sklenilo:
dolžniku Jožetu Korošcu se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov poob-
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laščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2005
III I 98/13014
Os-7669/05
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžnici
Ljubici Ketiš, stan. Gasilska 7, Selnica ob
Dravi, v izvršilni zadevi upnika Adriatic zavarovalna družba d.d., Ljubljanska 3a, Koper, zaradi izterjave 1,678.065,34 SIT s pp.,
dolžnici postavilo začasnega zasotpnika,
odvetnika Nenada Zečevića, Svetozarevska 10, Maribor, ki dolžnico v predmetnem
izvršilnem postopku zastopa od 1. 6. 2004
in vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler Center za socialno delo Maribor, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil zakonitega
zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 2. 2005
P 168/2001
Os-9636/05
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi opr. št. P 168/2001, tožeče
stranke Zavarovalnice Tilia d.d. Novo mesto, Seidlova c. 5, Novo mesto, ki jo zastopa odvetnik Miran Pogačar, zoper toženo
stranko Ivka Kandolfa, Ulica Frankolovskih
žrtev 15, Celje, sedaj neznanega bivališča,
zaradi plačila 828.960 SIT s pp, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku toženi stranki, zaradi
nemožnosti vročitve sodnih pisanj, postavilo
začasno zastopnico, odvetnico Darjo Kvas,
Glavni trg 28, Novo mesto.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi
vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo
bivališče oziroma dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 24. 3. 2005
P 2/2005
Os-7031/05
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Matjažu Kučiču v pravdni zadevi
tožeče stranke: Srečko Oblak, Kladje 12,
Šentjanž, ki ga zastopa odv. Mirko Ratej iz
Sevnice, zoper toženo stranko: Janez Jakoš, Hom 38, Šentrupert, sedaj neznano kje
v tujini, zaradi ugotovitve lastninske pravice
na podlagi priposestvovanja, pct. 10.000
SIT, dne 2. 2. 2005 sklenilo, da se tožencu
Janezu Jakošu, nazadnje stanujočemu Hom
38, Šentrupert, postavi začasni zastopnik,
odvetnik Franc Pipan iz Sevnice, Naselje
heroja Maroka 17.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler toženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
O postavitvi začasnega zastopnika bo
sodišče obvestilo organ, pristojen za socialne zadeve in tožnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 2. 2. 2005
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I 2003/00143
Os-9584/05
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Silvestru Zagrajšku v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil Telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko LIpovec,
Glavni trg 15, Kranj, zoper dolžnika Saramat
Agima, Spodnja Nova vas 7, Slovenska Bistrica, zaradi plačila 326.223 SIT, dne 3. 3.
2005 sklenilo:
dolžniku Saramat Agimu, nazadnje stanujočemu Spodnja Nova vas 7, Slovenska Bistrica, se postavi začasni zastopnik, odvetnik
Branko Derstvenšek, Glavni trg 27, Sevnica.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 3. 3. 2005
P 24/05
Os-9595/05
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Branka Marca, Kobjeglava 25, ki ga zastopa odvetnik Dragan
Sikirica iz Sežane, zoper toženo stranko
Mihaela Germeka, Kobjeglava 38, sedaj neznanega bivališča, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem (pcto
900.000 SIT), po predlogu tožeče stranke
za postavitev začasnega zastopnika toženi
stranki na podlagi 82. člena ZPP, s sklepom z dne 29. 3. 2005, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku toženi stranki Mihaelu
Germeku, Kobjeglava 38, sedaj neznanega
bivališča, postavilo začasnega zastopnika,
in sicer odvetnika Damjana Krta iz Sežane,
I. Tankovske brigade 9, ki bo toženo stranko
v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 29. 3. 2005

Oklici dedičem

Tereziji, roj. 9. 10. 1915, nazadnje stan. v
Ceršaku, Strma c. 8, ki je umrla 20. 8. 1995.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Hamer Tereziji,
da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Mariboru, 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 Mariboru
dne 11. 4. 2005
D 444/2003
Os-10668/05
Kuhar Helena, socialna podpiranka iz
Martjanec 7, je dne 16. 6. 2003 umrla in ni
zapustila oporoke.
Do dediščine ima pravico teta Verona
neznanega bivališča.
Ker sodišču ni znano njeno prebivališče,
naj se priglasi sodišču v enem letu ob objave tega oklica.
Dedinji je postavljena za skrbnico Hujs
Olga, roj. 29. 1. 1928, Moravske Toplice,
Cuber 37.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 4. 2005

Oklici pogrešanih
N 35/2004
Os-11056/05
Pogrešani Anton Brentin, roj. 13. 11.
1950, v Krnici, Mozirje, materi Mariji in očetu Antonu, oba Krnica št. 40, zadnje stalno
prebivališče Prešernova 71, Grosuplje, pogrešan od 26. 10. 1994, ko se je odpravil od
doma v hribe, Kamniško-Savinjske Alpe, ko
se je za njim izgubila vsaka sled. Pogrešancu je bila postavljena skrbnica za poseben
primer, njegova mati Marija Breznik, stanuje
Grosuplje, Prešernova 71.
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi, kakor tudi vse, ki bi kaj vedeli o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh
mesecih po objavi tega oklica. Po poteku
roka bo sodišče pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 22. 3. 2005

D 6/93
Os-7942/05
Po Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojnem Josipu Prosinečkemu, rojenem 19. 2. 1882,
nazadnje stanujočem Prosinec 27, Zagreb,
ki je umrl 31. 3. 1916.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojnem Josipu Prosinečkemu, da se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah, 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 Brežicah
dne 24. 3. 2005

N 47/2004
Os-10272/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog Občine Brda, Dobrovo, Trg 25. maja
2, ki jo zastopa odv. Katjuša Gorjan iz Nove
Gorice, postopek za razglasitev za mrtvo
Baurecht Amalijo, roj. Koršič, ki jo zastopa
začasna zastopnica odv. Kati Mininčič iz
Nove Gorice.
O pogrešani razen potrdila iz zemljiške
knjige tukajšnjega sodišča št. 2737/2004, da
je bila zemljiškoknjižna lastnica v k.o. Kozana, ne obstaja noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
pogrešani, naj to javijo tukajšnjemu sodišču
v roku treh mesecev po tej objavi, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 3. 2005

II D 77/2004
Os-10678/05
Pred Okrajnim sodiščem v Mariboru je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Hamer

N 57/2004
Os-11442/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na
predlog predlagateljice Spačal Jordane, Ko-
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stanjevica na Krasu 95, ki jo zastopa odv.
Jelena Trunkl iz Nove Gorice, postopek o
razglasitvi za mrtvega, in sicer Rogelja Jozefa, pok. Jakoba, neznanega bivališča, ki
ga zastopa začasna zastopnica odv. Vida
Lemut Mali, Tovarniška 2A, Ajdovščina.
O pogrešanem razen izpiska iz zemljiške
knjige, da je bil pogrešani živ, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Rogelja Jozefa, naj to javijo tukajšnjemu sodišču v roku
treh mesecev po objavi tega oklica, sicer bo
po poteku tega roka sodišče pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 4. 2005

Kolektivni delovni spori
Kd 3/2005
Os-12304/05
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljema
1. Sindikat novinarjev gospodarskega vestnika, Ljubljana in 2. Sindikat Pergam GV
Skupine, Ljubljana in nasprotnim udeležencem GV Revije, Založništvo časopisov in
revij, d.o.o., Ljubljana, Dunajska c. 5, Ljubljana, zaradi kršitve pristojnosti sindikata v
zvezi z delovnimi razmerji in zaradi izvrševanja kolektivnih pogodb med predlagateljem
in nasprotnim udeležencem.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 10. 6. 2005,
ob 10.45, v razpravni dvorani št. 2/I, Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 25. 4.
2005.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 438/2005
Rg-11666/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Margon, inženiring, storitve in
trgovina d.o.o. Piran, Razgled 31, 6330
Piran, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/3472/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
7. 4. 2005.
Družbenika Slavica Margon in Žarko
Margon, oba iz Pirana, Razgled 31, izjavlja-

ta, da so poplačane vse obveznosti družbe,
da družba nima zaposlenih delavcev in da
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2005
Srg 166/2005
Rg-11667/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Campo, podjetje za gostinstvo,
turizem, trgovino in poslovne storitve ter
prevoz, d.o.o., Kidričeva ul. št. 11, 6250
Ilirska Bistrica, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/4048/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 20. 12. 2004.
Družbenika Janez Knafelc in Ivan Knafelc, oba iz Ilirske Bistrice, Kidričeva ulica
11, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z
delavci in da prevzameta obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 4. 2005
Srg 1238/2004
Rg-28178/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba MS-SERVICES, mednarodna
špedicija in trgovina d.o.o., Stara cesta
5c, 6320 Portorož, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/6275/00, preneha po
skrajšanem postopku, po sklepu družbenika
z dne 19. 3. 2004.
Družbenik Seibert Michael Josef iz Portoroža, Stara cesta 5c, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ni imela zaposlenih delavcev in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 10. 2004
Srg 536/2005
Rg-10667/05
Družba V & V, tisk, d.o.o., Lesce, s sedežem Alpska 64, Lesce, vpisana na reg.
vl. št. 1/03258/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Ferjan Vida, Alpska cesta 64, Lesce, Ferjan
Miša, Linhartov trg 25, Radovljica in Ferjan
Alja, Linhartov trg 25, Radovljica.
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Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 4. 2005
Srg 520/2005
Rg-10876/05
Družba Atena – Košir in drugi, Kranj,
d.n.o., podjetje za trgovino, računovodske in komercialne storitve, s sedežem
Kranj, Cesta na Klanec 61, vpisana na reg.
vl. št. 1/2814/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Košir Robert, Žlebe 1H, Medvode in Košir Vida,
Cesta na Klanec 61, Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 14. 4. 2005
Srg 586/2005
Rg-11263/05
Družba Renovator, družba za zaključna
dela v gradbeništvu, inženiring in trgovino, d.o.o., Kranj s sedežem C. na Klanec
24, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/02386/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kocjančič Ciril, Cesta na Klanec 24, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 4. 2005
Srg 11168/2004
Rg-4979/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe Perzija, trgovina, izvozuvoz d.o.o., Chengdujska cesta 6, Ljubljana,
ki jo zastopa odv. Miha Šipec, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra, 15. 2. 2005 objavlja sklep:
družba Perzija, trgovina, izvoz-uvoz
d.o.o., Chengdujska cesta 6, Ljubljana,
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 11. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Abdolnasser Shahrasebi
Teheran Kashani Highway, Bahmani Nejat
Gheasi 40, Teheran, Islamska Republika
Iran, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2005
Srg 01185/2005
Rg-6705/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
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prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe LID, Šoba
in partner, k.d., družba za storitve in svetovanje, Strmica 32, Vrhnika, objavlja sklep:
družba LID, Šoba in partner, k.d., družba za storitve in svetovanje, Strmica 32,
Vrhnika, reg. št. vl. 1/39156/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 25. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Šoba Boštjan, Cesta na
Poljane 14, Ljubljana in Šoba Tomaž, Trg
prekomorskih brigad 7, Ljubljana, 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 28. 2. 2005
Srg 01667/2005
Rg-6709/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Avtotehna
trgovina, trgovska družba z blagom za široko potrošnjo, d.o.o., Slovenska cesta 54,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Avtotehna trgovina, trgovska
družba z blagom za široko potrošnjo,
d.o.o., Slovenska cesta 54, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/27170/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
15. 2. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Avtotehna, zastopanje, trgovina, izvoz-uvoz, servis in proizvodnja,
d.d., Slovenska c. 54, 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 28. 2. 2005
Srg 02829/2005
Rg-10874/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Agroinspekt, opravljanje
kontrole kakovosti in količine blaga, d.o.o.,
Krekov trg 7, Ljubljana, objavlja sklep:
družba
Agroinspekt,
opravljanje
kontrole kakovosti in količine blaga,
d.o.o., Krekov trg 7, Ljubljana, reg. št. vl.
1/09656/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Glavina Marino, Levstikova 2, Izola in Rožman Matjaž, Poljanski
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nasip 32, Ljubljana, 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 13. 4. 2005
Srg 03110/2005
Rg-10875/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Rubikom
Veleski, storitve in trgovina k.d., Preglov trg
7, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Rubikom Veleski, storitve in
trgovina k.d., Preglov trg 7, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/33100/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
22. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Veleski Rubin in Veleski Vladimir, oba Preglov trg 7, Ljubljana,
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 13. 4. 2005
Srg 02616/2005
Rg-11586/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Ergo-Kom,
Erjavec in drugi, podjetje za storitve, d.n.o.,
Mekinje nad Stično 15, Ivančna Gorica, objavlja sklep:
družba Ergo-Kom, Erjavec in drugi, podjetje za storitve, d.n.o., Mekinje
nad Stično 15, Ivančna Gorica, reg. št. vl.
1/28558/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 2. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Erjavec Štefan in Erjavec
Majda, oba Mekinje nad Stično 15, Ivančna
Gorica, 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 19. 4. 2005

Srg 03568/2005
Rg-11689/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Pebo, trgovina
na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Poljanska c. 73a, ki jo zastopa odvetnica Biljana Ana Filipov iz Ljubljane, objavlja sklep:
Pebo, trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana, Poljanska c. 73a, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Finira, ustanavljanje, ﬁnanciranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana, Železna cesta 18, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
Srg 03524/2005
Rg-11690/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Žimago, podjetje
za trgovino, turizem in gostinstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Hošiminhova 1, ki jo zastopa notar Andrej Rozman iz Idrije, objavlja sklep:
Žimago, podjetje za trgovino, turizem
in gostinstvo, d.o.o. Ljubljana, Hošiminhova 1, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 30. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Petkovšek Bernard in
Petkovšek Nives-Marija, oba Idrija, Godovič
1, 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. 4. 2005
Srg 02685/2005
Rg-11698/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku iz izbrisa
iz sodnega registra družbe Smrekar Consulting, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana,
Večna pot 11, ki jo zastopa mag. Janko Arah
iz Ljubljane, objavlja sklep:
Smrekar Consulting, poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Večna pot 11,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Enzo Smrekar in Laura
Smrekar, oba Rimska cesta 7A, Ljubljana,
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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. 4. 2005
Srg 522/2005
Os-9845/05
Družba Vindex Fak in drugi, trgovina
in storitve d.n.o., Partizanska cesta 35,
2000 Maribor, reg. št. vl. 1/10167/00, katere družbenika sta Kmetič Mojca, Primčeva ulica 9 in Fak Andrej, Partizanska cesta
35, Maribor, po sklepu družbenikov družbe
z dne 16. 3. 2005 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Kmetič
Mojca in Fak Andrej.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2005
Srg 605/2005
Rg-10269/05
Družba GTC posredništvo, trgovina,
posredovanje in storitve, d.o.o., Letališka
ulica 8, Hoče, reg. št. vl. 1/12025/00, katere
družbenica je Celin Teja, Letališka ulica 8,
2311 Hoče, po sklepu družbenice družbe
z dne 4. 4. 2005 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Celin Teja.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2005
Srg 627/2005
Rg-10674/05
Družba Delikat, podjetje za trgovino,
gostinstvo in storitve d.o.o., Vrablova 3,
2000 Maribor, reg. št. vl. 1/10751/00, katere
družbenica je Potrč Ivanka, Podigrac 1/a,
2201 Zgornja Kungota, po sklepu družbenice družbe z dne 4. 4. 2005 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Potrč
Ivanka.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 2005
Srg 356/2005
Rg-10877/05
Družba Horizont-trans, Transport-trgovina-turizem d.o.o., s sedežem Gradnikove brigade 43, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. vložka 1-3287-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 24. 3. 2005.

Št.

Ustanoviteljica družbe je Šušmelj Elvira, Gradnikove brigade 47, Nova Gorica,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice 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 14. 4. 2005
Srg 334/2005
Rg-10878/05
Družba Agrima d.o.o., Proizvodno
trgovsko podjetje Osek 6a, Šempas, s
sedežem Osek 6a, Šempas, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. vložka 1-1039-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne 25. 2. 2005.
Ustanovitelj družbe je Mavrič Alojz, Osek
6a, Šempas, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe 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 11. 4. 2005
Srg 383/2004
Rg-655/05
Družba MEDI-TECH, proizvodnja medicinske opreme d.o.o., Klepova ulica
39, Ptuj, reg. št. vl. 1/1789-00, katere ustanovitelj je Vinko Sernc, Kraigherjeva ulica
24, Ptuj, po sklepu ustanovitelja družbe z
dne 4. 11. 2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Vinko
Sernc.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 1. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Kamen d.o.o., Medlog 7a, 3000 Celje,
preklicuje štampiljko z naslednjo vsebino:
KAMEN d.o.o. kamnoseštvo in trgovina
CELJE, Medlog 7a. Ob-12376/05
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Gimnazija Kočevje, Ljubljanska cesta 12,
1330 Kočevje, preklicuje pečat Gimnazije
Kočevje premera 20 mm z zaporedno številko 1. V sredini pečata je grb RS, pod njim je
izpisana beseda Kočevje, na obodu pečata
pa sta izpisani besedi Gimnazija Kočevje.
Ob-12377/05

Priglasitveni list
Apollonio Massimo s.p., Cesta borcev
1, Koper – Capodistria, priglasitveni list,
opravilna št. 17/II/3-309/94, izdan dne 28. 5.
1997. gne-186117
Režonja Janez s.p., Bakovci Ulica ob
Potoku 5, Murska Sobota, priglasitveni list,
opravilna št. 36-182-94, izdan dne 11. 5.
1994. gnd-186468
Sodnik Primož, Klanec 15, Komenda,
priglasitveni list, opravilna št. 15-0599/94,
izdan dne 2. 8. 1994. gnw-186299
Šivic Stanislav, Kamnik pod Krimom
30A, Preserje, priglasitveni list, opravilna
št. 28-0508/94, izdan dne 11. 5. 1994.
gnl-186235

Potne listine
Bezgovšek
Špela,
Gregorčičeva
3, Logatec, potni list, št. P00009429.
gny-186147
Čopič Vesna, Trdinova 5, Ljubljana, potni
list, št. P00603539. gnd-186543
Ćatović Senad, Ulica Marje Boršnikove
5, Ljubljana, potni list, št. P00607904.
gnn-186208
Dobrila Manda, Črtomirova ulica
5, Ljubljana, potni list, št. P00958269.
gnb-186545
Ferrar Evelina, Martina Krpana 30,
Ljubljana, potni list, št. P00915846.
gno-186532
Golob Miran, Ul. 8. februarja 81, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. P00600570.
gnn-186283
Gomezel Nika, Križ 83, Sežana, potni
list, št. P00939563. gnm-186459
Gosar Gašper, Kranjska cesta 50, Tržič,
potni list, št. P00381070. gng-186465
Horvat Andrej, Trstenjakova ulica 51,
Murska Sobota, potni list, št. P00747484.
gni-186388
Kosec Vanja, Maistrova ulica 1, Radlje ob
Dravi, potni list, št. P00051831. gnf-186391
Krelj Nataša, Stara cesta 13, Kranj, potni
list, št. P00633713. gnt-186152
Lenarčič Helena, Gregorčičeva 1,
Ilirska Bistrica, potni list, št. P00695180.
gni-186238
Masatović Ilija, Koželjskega 3, Velenje,
potni list, št. P00753903. gni-186338
Memić Nela, Gimnazijska 15A, Trbovlje,
potni list, št. P00558213. gnw-186399
Mijić Goran, Renče, Trg 9, Renče, potni
list, št. P000480616. gnm-186359
Osvald Jože, Zadolje 6, Ribnica, potni
list, št. P00870498. gnw-186324
Petrović Emira, Reslejeva 26, Ljubljana,
potni list, št. P00396999. gnp-186281
Pirkmajer Domen, Belo 40, Medvode,
potni list, št. P00875629. gnu-186301
Potisk Darja, Slomškova ulica 5,
Ljubljana, potni list, št. P00148162.
gnd-186318
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Prelog Franjo, Zagojiči 30, Gorišnica,
potni list, št. P00090082. gnj-186162
Rok Anton, Na Vasi 34, Rakek, potni list,
št. P00690780. gne-186142
Rok Antonija, Na Vasi 34, Rakek, potni
list, št. P00690778. gnf-186141
Skvarča Lucija, Rjava cesta 2/b, Ljubljana,
potni list, št. P00161017. gnm-186534
Suljić Hano, Preglov trg 6, Ljubljana,
potni list, št. P00030411. gnt-186302
Šelih Sašo Albin, Meža 156C, Dravograd,
potni list, št. P00933850. gnh-186139
Škedelj Olga, Videm 92, VidemDobrepolje, potni list, št. P00441324.
gng-186215
Šulek Peter, Stantetova 10, Velenje,
potni list, št. P00079529. gnf-186466
Velegić Zlatan, Bordarjev trg 14, Ljubljana,
potni list, št. P00953611. gnq-186405
Zavadlal Mateja, Križ 83, Sežana, potni
list, št. P00410734. gnn-186458
Zavadlal Mateja, Križ 83, Sežana,
potni list, št. D00002123 – diplomatski.
gnl-186460
Zumberi Bukurije, Partizanska cesta
15, Celje, potni list, št. P00997474.
gnd-186168

Osebne izkaznice
Bartol Helenca, Ulica Jerneja Petriča 12,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 001640115.
gno-186236
Baš Jelena, Sp. Gorče 4, Braslovče, osebno
izkaznico, št. 000223675. gnn-186158
Bedek Mateja, Veščica 57, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001716000.
gnu-186376
Bedžuh Ana, Cankarjeva ulica 4,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000993685.
gnf-186366
Božič Marija Ana, Lepi pot 28, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000251318.
gng-186315
Božič Marijan, Lepi pot 28, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000251324.
gnf-186316
Božić Andreja, Generala Levičnika 56,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001215941. gnw-186374
Brajnik Melita, Jadranska cesta 4,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
000596649. gnb-186395
Brečko
Barbara,
Levarjeva
34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001549082.
gnm-186334
Britovšek Tomaž, Pongrac 60/a,
Griže, osebno izkaznico, št. 000045880.
gng-186340
Buh Milena, Škofjeloška cesta 25,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001731704.
gnf-186216
Bukovec Dragan, Trimlini 18, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 000186419.
gns-186253
Bukovnik Alojz, Tovarniška cesta 7,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000944697.
gnp-186356
Ceklin Simon, Stara fužina 142,
Bohinjsko Jezero, osebno izkaznico, št.
001046426. gnj-186237
Cene Barbara, Ul. II. bataljona 17,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001552865.
gnq-186355
Cilenšek Nejc, Cesta zmage 14, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 001345210.
gni-186138
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Cimperšek Matjaž, Bičevje 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001541054.
gnw-186174
Cvek Branko, Tržaška 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001747270.
gnz-186521
Čepin Jasmina, Dobležiče 9, Lesično,
osebno
izkaznico,
št.
001538603.
gnw-186349
Čigon Martin, Vojkova ulica 13,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001816942.
gnz-186446
Čufer Jožef, Kodreti 3, Štanjel, osebno
izkaznico, št. 000913000. gns-186353
Dobrila Manda, Črtomirova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000502852.
gnz-186546
Dolinar Jožefa, Cesta IV / 9, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000877276.
gnz-186196
Erjavec Danijela, Šolska 5, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 001565607.
gnb-186195
Faganeli Simon, Miren 192, Miren,
osebno
izkaznico,
št.
001328849.
gnp-186385
Ficko Franci, Brinje cesta II/4, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001643852.
gnc-186394
Frakelj Irena, Drežgoše 36, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000750110.
gnw-186274
Francetič Vojmir, Vrtnarija 5C, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001680563.
gnw-186224
Fricelj Tadej, Koželjskega 1, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001367460.
gnq-186255
Gavrić Aleš, Mlekarniška ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000626826.
gni-186413
Golob Miran, Ul. 8. februarja 81, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000807250. gno-186282
Gregorič Gregor, Češnjice pri Moravčah
32, Moravče, osebno izkaznico, št.
000348162. gnw-186249
Grilc Kata, Jamova 48, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000521103. gnd-186493
Grmovšek Marija, Rozmanova 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000626569.
gnx-186448
Grojzdek Silva, Zasavska 123, LjubljanaČrnuče, osebno izkaznico, št. 000188286.
gnj-186187
Grom Miran, Bajtova ulica 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000259700.
gnt-186202
Hauzer Peter, Cogetinci 25, Cerkvenjak,
osebno
izkaznico,
št.
001659060.
gnf-186166
Hiti Maksimiljan, Rob 36, Rob, osebno
izkaznico, št. 001063729. gnm-186434
Hladnik Rok, Mladinska 8C, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001611689. gny-186372
Hojs Avgust, Okoslavci 9, Sveti Jurij ob
Ščavnici, osebno izkaznico, št. 001155271.
gnw-186149
Horvat Jan, Bratovševa ploščad 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001777637.
gnb-186320
Hostnik Ladislava, Scopolijeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000463308.
gnb-186470
Hvala Sebastjan, Jakopičeva ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000311886.
gnd-186193
Ivančič Ana, Livold 63, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 000449194. gnk-186311

Jabločnik Anej, 5. prekomorske 12,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001723108.
gng-186240
Jaklič Jože, Pot sodarjev 12, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 000990170.
gnq-186330
Japelj Janez, Pod Goricami 63,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000468698. gnr-186129
Jašarević Muharem, Ulica Ubalda
Vrabca 16, Maribor, osebno izkaznico, št.
001723332. gnn-186258
Jašarević Salla, Ulica Ubalda Vrabca 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001838086.
gnm-186259
Jerala Robert, Linhartova 66, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000912401.
gnu-186176
Jeretina
Zdenka,
Klavčičeva
3,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000043242.
gnv-186450
Juhart Igor, Hudovernikova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000127066.
gnr-186304
Kert Barbara, Pod vrbami 33, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000073783.
gnq-186280
Kitek Andrej, Vodnikova 34, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000710098.
gne-186317
Klander Marija, Preglov trg 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000144097.
gnt-186177
Klemenc Marija, Mazijeva 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000525174.
gno-186182
Klopčič Boštjan, Kolonija 1. maja 22,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000823391.
gnv-186400
Knuplež Maja, Zgornje Partinje 108,
Jurovski Dol, osebno izkaznico, št.
001637544. gnp-186381
Korošak Irena, Jamova 16, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000387358.
gnf-186491
Korošak Miran, Jamova 16, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000387364.
gne-186492
Korošec Tadeja, Maroltova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001537894.
gne-186267
Kosec Vanja, Maistrova ulica 1, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000786202.
gng-186390
Kosem Borut, Latkova vas 39, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
001692463.
gnt-186252
Kosi Blanka, Gradišče 8A, Sveti
Tomaž, osebno izkaznico, št. 00131528.
gnl-186360
Košić Senija, Reboljeva 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000281010.
gny-186172
Košuta Pierina, Celovška cesta 128,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001811334.
gns-186228
Kovač Jan, Preserje 26, Preserje, osebno
izkaznico, št. 001382514. gnv-186225
Kovač Matevž, Trg 66, Prevalje, osebno
izkaznico, št. 000552212. gnr-186454
Kovačec Adrijana, Apače 236, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001658424. gnk-186361
Kovšca Marica, Podkraj 89, Col, osebno
izkaznico, št. 001435348. gns-186153
Kozak Marija Hilda, Ptujska ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000060457.
gng-186190
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Kralj Mojca, Rupa 32, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001765476. gnc-186344
Krelj Nataša, Stara cesta 13, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000361993.
gnu-186151
Krznarič Marko, Cesta zmage 25, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000351078.
gnl-186160
Kukec Barbara, Kamnogoriška 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000074382.
gnb-186270
Lampret Ana, Pražakova 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000025100.
gnv-186175
Lapoši Tadeja, Stara ulica 16, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001465469.
gnj-186387
Las Alen, Šuštarjeva kol. 30, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001804063.
gnf-186241
Lavrič Jana, Klemenčičeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000694920.
gnp-186306
Lojevec Mrvič Vida, Klemenova ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000511192.
gnp-186181
Luštek Marko, Ledeča vas 2, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
001662596.
gnh-186239
Malnar Anton, Hrvatini 218A, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 001526226.
gnd-186343
Marjanović Dušan, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001048959.
gnb-186445
Merčnik Olga, Stavešinci 1, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 000745051.
gnv-186375
Merčun Terezija, VII ulica št. 7,
Preserje, osebno izkaznico, št. 001494540.
gny-186197
Milić Denis, Laznica 59, Limbuš, osebno
izkaznico, št. 001684797. gnd-186368
Novak Jakob, Špruha 6, Trzin, osebno
izkaznico, št. 000789020. gnq-186530
Novak Pucer Tina, Nova ulica 6, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001203423. gnm-186384
Oberč Angela, Godeževa 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001233429.
gnu-186526
Ogrin Pavel, Velika Ligojna 69,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000524939.
gnc-186544
Ovčak Jurij, Gosposetska 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001546954.
gnd-186143
Ožir Marija, Jenkova cesta 27,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000384021.
gnm-186159
Pagon Nataša, Lancovo 9, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001503515.
gnx-186398
Panič Mateja, Lukavci 20, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 001215416.
gng-186365
Pavlovčič Ilovar Jurka, V Murglah 71,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001707955.
gny-186522
Pečarič Marjan, Kajuhova 3A, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000114904.
gnp-186256
Pečjak Rafael, Ježica 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001433320.
gny-186322
Pepel Martina, Zagrad pri Otočcu 50,
Otočec, osebno izkaznico, št. 000852308.
gnh-186364

Perne Milevica, Jagodje 23A, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000920120.
gnk-186386
Petek Tomi, Podbrezje 117B, Videm pri
Ptuju, osebno izkaznico, št. 001782280.
gnr-186379
Petelinšek Avgust, Kajuhova cesta 7,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001189957.
gnr-186479
Peterka Darja, Senožeti 7A, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000974789.
gnx-186473
Pihler Branko, Čagona 84, Cerkvenjak,
osebno
izkaznico,
št.
001773099.
gne-186392
Pirc Martin, Vrečkova 11, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000570680. gne-186467
Pirc Petra, Do. Vrhpolje 41A, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
000391475.
gny-186397
Pivk Jože, Levstikova ulica 9, Žiri, osebno
izkaznico, št. 001782822. gnu-186351
Plevnik Hinko, Ulica pohorskega
bataljona 87, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001006158. gnc-186144
Pohole Gregor, Cesta na Loko 5,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000935666.
gne-186342
Polenšek Angela, Viška cesta 49A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001487821.
gnq-186155
Popović Vida, Neubergerjeva 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000417815.
gny-186497
Prezelj Slavko, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000791176.
gne-186367
Puce Tina, Gorenjska cesta 10,
Naklo, osebno izkaznico, št. 001362883.
gnh-186264
Pungeršek Anton, Cesta 1. maja 69,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001831129.
gnk-186161
Rataj Aleksandra, Zaloka 4, Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
001433320.
gnr-186329
Rebec Urška, Prešernova cesta 46,
Bled, osebno izkaznico, št. 000068118.
gnb-186345
Rebić Ana, Glavni trg 17, Celje, osebno
izkaznico, št. 001468330. gnd-186243
Remec Nejc, Potoče 11, Dobravlje,
osebno
izkaznico,
št.
000886068.
gnz-186346
Rok Antonija, Na Vasi 34, Rakek, osebno
izkaznico, št. 000483848. gng-186140
Rom Matevž, Ul. Slavka Gruma 35, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001819763.
gni-186363
Samsa Pavla, Obirska 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000082739.
gno-186307
Sedmak Sara, Koritnice 25/a, Knežak,
osebno
izkaznico,
št.
001061313.
gnk-186336
Sehur Miran, Zabukovje 6, Zabukovje,
osebno
izkaznico,
št.
001702744.
gne-186167
Seljak Vida, J. Mihevca 7, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001623930.
gnz-186171
Semprimožnik Bogdan, Vir, Robova
ulica 19, Domžale, osebno izkaznico, št.
001863331. gns-186478
Simčič Vesna, Cankarjeva 52, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000425822.
gnc-186369
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Simić Denis, Kidričeva 2, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 796146. gnw-186524
Sinković Robert, Ravnik 21, Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
000679806.
gnn-186333
Smolnikar Ana, Luise Pesjakove ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000245030.
gnu-186476
Smrekar Aleksander, Pot v Hrastovec
9, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
001048668. gnt-186277
Soršak Štefan Leopold, Stantetova 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000499549.
gno-186482
Srša Vladimir, Cesta 24. junija 72A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001700810.
gnz-186146
Šedivy Karl, Grbinska cesta 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000261073.
gnc-186269
Šepec Stanislava, Majcnova 11,
Krško, osebno izkaznico, št. 001026719.
gnc-186194
Šturm Rudolf, Kvedrova 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000408254.
gnx-186523
Šuligoj Vojko, Pri Malnih 22, Kobarid,
osebno
izkaznico,
št.
000979820.
gnh-186389
Šumenjak Franc, Predad 37, Polenšak,
osebno
izkaznico,
št.
001633253.
gnt-186377
Švara Miriam, Cankarjeva cesta 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000753632.
gnl-186414
Tišler Darko, Veščica 12A, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
001246399.
gnn-186383
Tomanič Stanislav, Draženci 75,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000724784.
gng-186165
Tominec Slavko, Lipca 10, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
000393422.
gny-186272
Trampuž Vincenc, Seničica 23/a,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000595117.
gnj-186312
Tratenšek Alojz, Maistrova ulica 8,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000388718. gnl-186335
Trlep
Marjetka,
Gregorčičeva
4,
Celje, osebno izkaznico, št. 001756631.
gnl-186485
Trtnik Luka, Smrjene 159, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
001849397.
gnc-186419
Udir Zoran, Ulica heroja Verdnika 40,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001637275.
gnv-186150
Unetič Katja, Jakčeva 25, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001253114.
gnx-186323
Užmah Janez, Šentrupert 13, Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
000366072.
gni-186163
Vadlja Lovro, Jamnikova ulica 3,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001502520.
gnj-186412
Velemir Milorad, Prod 10, Gornji
grad, osebno izkaznico, št. 000832642.
gnx-186198
Verček Mateja, Rožna dolina cesta
XVII / 22A, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000027618. gnf-186441
Vidergar Barbara, Dolenjska cesta 148,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001304323.
gnp-186231
Višekruna Žarko, Kandijska cesta
42, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001545419. gnz-186371
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Vogrinčič Marjan, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001629319.
gnd-186443
Vogrinec Antonija, Med vinogradi 52,
Semič, osebno izkaznico, št. 001432758.
gnj-186337
Vrčkovnik
Roman,
Gosposka
9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001333562.
gns-186378
Vrščaj Boris, Pot na Fužine 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000459971.
gnh-186393
Zajc Jasmina, Žimarice 54, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
001834127.
gnq-186455
Zajec Roman, Kocjanova ulica 9,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001634708.
gnp-186406
Zalokar Peter, Na Gmajni 66, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001140034.
gnm-186234
Zemljič Eva, Dolnja Počehova 12G,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000146061. m-605
Zevnikar Lado, Šentjur na Polju 21, Loka
pri Zidanem Mostu, osebno izkaznico, št.
001453382. gny-186247
Zver Vladimir, Ižakovci 79, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
001509893.
gnt-186452
Žabkar Jože, Dobruška vas 5, Škocjan,
osebno
izkaznico,
št.
001797419.
gnj-186362
Žolnir Žan, Gregorčičeva ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 001764414.
gnj-186487

Vozniška dovoljenja
Angelini Guliano, Pobeška cesta 2,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BCGHF, št. SI 57587, reg. št. 6252.
gnx-186423
Bašić Amir, Pešnica 25, Šentjur, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 12928.
gno-186157
Berić Dalibor, Goričane 69, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1250049,
izdala UE Ljubljana. gnv-186125
Božnar Ivana, Bodovlje 41, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17254, izdala UE Škofja Loka. gno-186132
Bukovec Dragan, Trimlini 18, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13569, izdala UE Lendava.
gnx-186348
Carevič Jasmin, Prožinska vas 58,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1892451, reg. št. 51363. gnz-186246
Cesnik Ivan, Prisoje 20, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 6676, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnf-186416
Cimperšek Matjaž, Bičevje 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1867035, reg. št. 261706. gnx-186173
Čas Simona, Cesta v Pečale 52,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1797019, reg. št. 260325.
gnc-186273
Čebrol Lipovec Nanca, Kvedrova 5, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
48411, izdala UE Koper. gnh-186339
Čehić Samir, Bistrica 17, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1246879, reg. št.
9874, izdala UE Tržič. gnw-186474
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Črep Matjaž, Brezen 24A, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
15608. gnc-186219
Dorič Miran, Pretrež 43, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S001690050, reg. št. 14727. m-590
Ficko Franci, Brinje cesta II/4, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
469123, reg. št. 7613, izdala UE Grosuplje.
gnz-186396
Flak Nika, Grampovčanova ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1489907, reg. št. 244838, izdala UE
Ljubljana. gnp-186531
Francetič
Vojmir,
Vrtnarija
5C,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 17404, izdala UE
Vrhnika. gnx-186223
Fricelj Tadej, Koželjskega 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S002059310, reg. št. 24403, izdala UE
Velenje. gnr-186254
Friškovec Anja, Kreševa 6, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 15272. gnb-186295
Gaiser Bojan, Jiršovci 74, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1377735, izdala
UE Ptuj. gnh-186214
Gašparut Drago, Cesta padlih borcev
18, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, reg. št. 2284, izdala UE
Hrastnik. gnn-186358
Geržević Bruno, Knezova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1775973, reg. št. 259091,
izdala UE Ljubljana. gnn-186533
Gorenc Mojca, Kamnje 8, Šentrupert,
vozniško
dovoljenje,
kat.
GH,
št.
S001555737, reg. št. 12844. gnv-186404
Gorišek Tjaša, Dobriša vas 52,
Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1562818, izdala UE
Žalec. gnw-186199
Grahović Suljo, Velika Kladuša, BIH,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1369034, reg. št. 232884, izdala UE
Ljubljana. gnf-186541
Gregorič Gregor, Češnjice pri Moravčah
32, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1449352, reg. št. 35833. gnx-186248
Grmek Iva, Kunaverjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1964684, reg. št. 114779.
gny-186222
Grom Miran, Bajtova ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S90677,
reg. št. 182332. gnu-186201
Hojs Avgust, Okoslavci 9, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13713, izdala UE Gornja Radgona.
gnq-186130
Hostnik Ladislava, Scopolijeva ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1919787, reg. št. 69316, izdala UE
Ljubljana. gnc-186469
Hren Danijel, Župančičeva 18, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, št. S1840035, reg. št.
24878. gnk-186261
Hribernik Stanislav, Markečica 12,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1882653, reg. št. 17485.
gno-186457
Hrovatin Borut, Žalna 18, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S125408,
reg. št. 7739, izdala UE Grosuplje.
gno-186232
Jakob Zdenko, Zavrh 3, Dobrna, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S112492,
reg. št. 9302. gnh-186164

Jalovec Izidor, Britof 120, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S809362, reg. št.
36109, izdala UE Kranj. gnd-186218
Janežič Francka, Abramova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1963543, reg. št. 99668. gnp-186156
Janežič Rudi, Bruna vas 17, Mokronog,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S001197373, reg. št. 8899. gnc-186244
Jašarević Salla, Ulica Ubalda Vrabca 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1277343, reg. št. 107572. gnl-186260
Jelenec Andrej, Golica 2, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št. 25788,
izdala UE Škofja Loka. gnl-186310
Jovan Ljubomir, Gasilska ulica 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1047688, reg. št. 21348, izdala UE Celje.
gnz-186221
Juhart Igor, Hudovernikova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1051882, reg. št. 112697. gns-186303
Jurišić Stevan, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1617967, reg. št. 117302. gnn-186408
Kajtazović Zlatko, Postojnska ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1296918, reg. št. 217804. gns-186178
Kavčič Joži, Ledeča vas 21, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1699237, reg. št. 19317, izdala UE
Novo mesto. gns-186453
Kelc Davorin, Jarčeva ulica 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S801466, reg. št. 85745, izdala UE Maribor.
gnc-186169
Kert Barbara, Pod Vrbami 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1916960, reg. št. 190341. gnu-186451
Klinar Jožica, Prožinska vas 36,
Štore, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S2160890, reg. št. 51744. gnb-186245
Korent Andrej, Črešnjevec ob Dravi 27B,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S001291658, reg. št. 106368.
m-585
Korošak Miran, Jamova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHEF, št. S 1662983, reg. št. 48815, izdala
UE Maribor. gng-186490
Kovšca Marica, Podkraj 89, Col,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2055264, reg. št. 6469, izdala UE
Ajdovščina. gnr-186154
Kramer Bojana, Lesjakova ulica 16,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1645106, reg. št. 94458. gnu-186251
Krapeš Sejdo, Pot čez Horjulko 40,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2034243, reg. št. 88870, izdala UE
Ljubljana. gnh-186539
Lavrič Jana, Klemenčičeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S169798, reg. št. 96001. gnq-186305
Lojevec Mrvič Vida, Klemenova ulica
30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A di
50km/h BGH, št. S1760383, reg. št. 156192.
gnq-186180
Lorbek Kristijan, Pivola 72, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1331197, reg. št. 105397, izdala UE Maribor.
gni-186488
Majerle Tomaž, Železničarska 10,
Črnomelj,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEGH, reg. št. 5405, izdala UE Črnomelj.
gnv-186350
Mansutti Simon, Javorje 24, Gorica pri
Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1499404, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnb-186170
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Marolt Stanislava, Bloška polica 3/b,
Grahovo ob Bači, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 517152, reg. št. 2128, izdala UE
Cerknica. gne-186542
Mazi Janez, Podutiška cesta 174,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2081374, reg. št. 118758.
gns-186328
Medved Aleksander, Gradišče 10, Dole
pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S2108561, izdala UE Litija. gnp-186331
Medvešek Igor, Jelovo 26, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S398872.
gnj-186262
Mlakar Meta, Brdo 65, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S1914050, izdala UE Tolmin.
gnz-186421
Muzek Milan, Bodislavci 38, Mala
Nedelja,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEFGH, št. S1813021, reg. št. 13450,
izdala UE Ljutomer. gnp-186131
Novak Jakob, Špruha 6, Trzin, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1424592, reg. št.
32545, izdala UE Domžale. gnr-186529
Novak Zdravko, Ljubljanska cesta 22,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 5277. gnh-186439
Nuhanović
Izet,
Vrtnarija
6/a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, reg. št. 12925, izdala UE
Vrhnika. gng-186540
Okanović Mehmedalija Edo, Meljska
cesta 5, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1290671, reg. št. 115074.
gni-186263
Pandev Franc, Malgajeva ulica 14,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 6245, izdala UE Ravne na Koroškem.
gne-186417
Pangerc Helena, Bodešče 6, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2111138, reg. št. 23882. gns-186128
Pašagić Azra, Cesta na Roglo 11/b,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1413687, reg. št. 12610. gnh-186489
Pečar Miran, Kampel 104, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. SI 14917, reg. št. 3575, izdala
UE Koper. gnx-186148
Pečjak Janez, Hribarjeva cesta 2,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2123250, reg. št. 22605.
gno-186257
Pečjak Rafael, Ježica 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370819, reg. št. 149355, izdala UE
Ljubljana. gnz-186321
Peterka Darja, Senožeti 7A, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S293157, reg. št. 187124. gny-186472
Piskar Uroš, Motnik 1A, Motnik, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S001487160, izdala
UE Kamnik. gnv-186275
Pivk Jože, Levstikova ulica 9, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
11280, izdala UE Škofja Loka. gnt-186352
Podmiljšak Amalija, Skaletova 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S881035,
reg. št. 21992. gnv-186250
Poredoš Branko, Chengdujska cesta 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 652734, reg. št. 30486, izdala UE
Ljubljana. gnm-186409
Potisk Darja, Slomškova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S140750, reg. št. 169551. gnc-186319
Prah Ludvik, Sončna ulica 14, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, reg. št. 6156, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnz-186200

Pregl Peter, Kolarjeva ulica 61, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2031126, reg. št. 140159. gnf-186191
Prezelj Slavko, Cankarjeva 56, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 28557, izdala UE Nova Gorica.
gnm-186284
Pungeršek Anton, Cesta 1. Maja 69,
Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
ABFGH, št. S2121237, reg. št. 5930 – 2
duplikat, izdala UE Kranj. gnn-186133
Rebolj Branko, Cesta na Grmače 4,
Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001068687, reg. št. 30721, izdala UE
Domžale. gnr-186229
Režonja Stanislav, Velika Polana 184,
Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 3122. gnq-186380
Rojko Ulrih Doroteja, Gregorčičeva
ulica 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1861844, reg. št.
100678, izdala UE Maribor. gnn-186483
Rus Cvetka, Lovrenc na Dravskem polju
81/c, Lovrenc na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 113529,
izdala UE Ptuj. gnk-186286
Semprimožnik Bogdan, Vir, Robova
ulica 19, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1199171, reg. št. 25782, izdala
UE Domžale. gnt-186477
Senekovič Andrej, Kersnikova cesta
5, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHCE, št. S 2150689, reg. št.
25452, izdala UE Velenje. gnk-186536
Senjor David, Trg Dušana Kvedra 13,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1493686, reg. št. 115743, izdala UE
Maribor. gnx-186373
Setnikar Dušan, Kočevska Reka 53,
Kočevska Reka, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S1461631, reg. št. 12550.
gng-186265
Sinković Robert, Ravnik 21, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1431738, reg. št. 8820, izdala UE Trebnje.
gno-186332
Soltar Miroslav, Cesta v Rošpoh 96,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km /h BGH, št. S 1739209, reg. št.
124005, izdala UE Maribor. gnp-186481
Srša Vladimir, Cesta 24. junija 72A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1865016, reg. št. 261680.
gnb-186145
Stare Eva, Špikova ulica 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2120639, reg. št. 59741, izdala UE
Kranj. gnz-186271
Šavs Peter, Pungart 11, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S474333, reg. št. 9333, izdala UE Kranj.
gny-186422
Špec Alojz, Gor. Kamenje 16, Dobrnič,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S000835064, reg. št. 6020. gnk-186461
Štirn Tina, Fabianova ulica 37, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1991900, reg. št. 194021, izdala UE
Ljubljana. gnj-186137
Šuligoj Vojko, Pri Malnih 22, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 2010629, izdala
UE Tolmin. gnl-186285
Traven Mateja, Pot na Črno 19, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1795888, reg. št. 222156. gnf-186266
Trlep Marjetka, Gregorčičeva 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
52182. gnk-186486
Ulrih Matevž, Gregorčičeva ulica 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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575426, reg. št. 100241, izdala UE Maribor.
gnm-186484
Verček Mateja, Rožna dolina cesta
XVII / 22A, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1298853, reg. št. 225952.
gng-186440
Vidergar Barbara, Dolenjska cesta 148,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2146197, reg. št. 220073. gnq-186230
Vidmar Peter, Slakova 12, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S001732334, reg. št. 6153, izdala UE
Trebnje. gnl-186135
Vogrinčič Marjan, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1791469, reg. št. 31220. gne-186442
Zadravec Sabina, Jablance 38, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1513174, reg. št. 105142, izdala UE
Maribor. gnq-186480
Zajc Anja, Wolfova ulica 10A, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2098584, reg. št. 270438. gny-186447
Zajc Jasmina, Žimarice 54, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
0204, izdala UE Ribnica. gnp-186456
Zajec Roman, Kocjanova ulica 9,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1404660, reg. št. 52842, izdala UE Kranj.
gno-186407
Zakšek Mojca Marina, Reštanj 11,
Senovo, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 9861. gno-186382
Zalokar Peter, Na Gmajni 66, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S928363, reg. št. 151104. gnn-186233
Zavec Tomaž, Turniška ulica 26, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h GH,
št. S1841043, izdala UE Ptuj. gne-186217
Zhang Gvoyong, Paka 57, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S001889125, reg. št. 28249, izdala UE
Velenje. gng-186415
Ziegler Uroš, Brajnikova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1460218, reg. št. 242806. gnh-186189
Zierer Sebastijan, Wilsonova 21,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1277851, reg. št. 116164. gnb-186370
Zupanc Klemen, Srednja vas v Bohinju
101/a, Srednja vas v Bohinju, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1818775, reg. št.
29628. gnz-186296
Živkovič Alen, Vojkova cesta 71,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1366419, reg. št. 234308, izdala UE
Ljubljana. gnx-186298

Zavarovalne police
Adlešič Stanko, Purga 5, Adlešiči,
zavarovalno polico, št. AO 216693, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnk-186211
Alijaj Avdi, Betnavska 18, Maribor,
zavarovalno polico, št. VIP 324989, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-597
Avguštin Sabina, Meniška vas 10A,
Dolenjske Toplice, zavarovalno polico,
št. 41601005900, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnt-186127
Bergauer Branko, Pivola 42, Hoče,
zavarovalno polico, št. 0965226, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-589
Blatnik Staša, Šmarje 4, Šentjernej,
zavarovalno polico, št. 40236111, izdala
zavarovalnica Tilia. gni-186288
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Borenovič Oraginja, Korita 22, Dobrnič, zavarovalno polico, št. 328392.
gnx-186123
Gerjak Vekoslav, Glogov Brod 10, Artiče,
zavarovalno polico, št. 226438. gnr-186429
Hren Gvido, V Brezo log 2, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 1021104, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnq-186430
Hudorovič Gregor, Gorica 40, Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico, št.
722005, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gns-186203
Jovič Gojko, Vrečkova 5, Kranj, zavarovalno polico, št. 309051, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gno-186207
Jovičevič Danijela, Gundoličeva 20, Maribor, zavarovalno polico, št. 192576, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-587
Kastelic Jožica, Ulica Marka Šlajmerja 33, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
283013, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gni-186188
Kroﬂič Branka, Male Dole 1, Vojnik, zavarovalno polico, št. 783681 in AK
250765, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnd-186418
Luskovec Janja, Lizike Jančarjeve 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 229629,
izdala zavarovalnica Tilia. gny-186547
Macele Ludvik, Spodnje Gorenje 4, Semič, zavarovalno polico, št. 999319, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnw-186124
Mesojedec Boštjan, Novo polje, cesta
XV / 24, Ljubljana-Polje, zavarovalno polico, št. 40 230043, izdala zavarovalnica Tilia
d.d. gnm-186209
Mikša Roman, Bistriška cesta 73, Poljčane, zavarovalno polico, št. 677769, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnc-186294
Osterc Anton, Brezje 70A, Brezje, zavarovalno polico, št. 1003153, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnd-186118
Pavlin Helena, Poljanska cesta 16, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 244100, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnm-186309
Petek Romano, Langusova ulica 1, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 248846, izdala zavarovalnica Tilia d.d. m-604
Potočnik Sabina, Senožeti 35, Zgornja
Besnica, zavarovalno polico, št. 1005630,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gng-186290
Pustolov Silvana, Kočevarjeva ulica 6, Novo mesto, zavarovalno polico, št.
1029463. gnr-186204
Rakuša Angela, Črešnjevci 156A,
Gornja Radgona, zavarovalno polico, št.
00001237885 AK, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-602
Rupnik Brigita, Mali kal 5, Mirna Peč,
zavarovalno polico, št. 264999, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnw-186424
Stojančič Stanko, Trg borcev NOB, Dol
pri Hrastniku, zavarovalno polico, št. 938363,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m-586
Šobar Jožefa, Senožeti 44, Dol pri Ljubljani, zavarovalno polico, št. 1,851.586-J,
izdala zavarovalnica Wiener Stadtische.
gnu-186226
Šobot Ostoja, Tuga Vidmarja 10, Kranj,
zavarovalno polico, št. 00101683584.
gnj-186287
Šuštar Dušan, Dragatuš 18, Dragatuš,
zavarovalno polico, št. AO 234110, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnu-186126
Tekavec Rasema, Pot na Rakovo jelšo
21, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 229995,
izdala zavarovalnica Tilia. gnc-186494
Turšič Jože, Veliki trn 12, Krško, zavarovalno polico, št. 280296. gnm-186213
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Spričevala
Anžur Andreja, Gora pri Komendi 18, Komenda, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani,
izdano leta 1992. gns-186403
Bohorč Vojko, Selo pri Ihanu 40/b, Domžale, spričevalo 7. razreda OŠ Domžale,
izdano leta 1982. gnk-186411
Bukovič Vankica, Bohovska ulica 6, Maribor, diplomo Srednje tekstilne šole Maribor, idano leta 1987, smer tekstilni mehanik.
m-591
Dobnikar Blaž, Vaše 15D, Medvode,
spričevalo o končani OŠ Preska, izdano leta
1987. gnj-186462
Ferenčak Milan, Partizanska ulica 17,
Murska Sobota, diplomo Srednje poklicne
dvojezične šole Lendava, za poklic orodjar,
izdano leta 1983. gnr-186354
Frakelj Renata, Binkelj 32, Škofja Loka,
indeks, SŠEDU Kranj. gnv-186300
Furlan Rok, Cankarjeva 15, Nova Gorica,
spričevalo 3. in 4. letnika TŠC Nova Gorica,
izdano leta 2002 in 2003. gnd-186293
Gojković Darko, Brilejeva ulica 6, Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2001. gnl-186410
Grahornik Darko, Nebova 18, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1984.
m-598
Karun Petra, Gosteče 14, Škofja Loka,
maturitetno spričevalo Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1996. gnj-186537
Kerle Boris, Cesta prvih borcev 23, Brestanica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro računalniške šole v Mariboru,
izdano leta 1997. gnu-186326
Kojadinović Milan, Dedni Dol 2/a, Grosuplje, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gni-186538
Kordiš Romana, Tržaška cesta 105, Logatec, spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska
in papirja, izdano leta 1994. gnv-186425
Kresnik Ivan, Biljana 28B, Dobrovo v Brdih, spričevalo OŠ Vojnik. gnp-186431
Križanec Anton, Trlično 2A, Rogatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole Celje. gnz-186471
Lipovac Blanka, Babno Polje 14, Stari
trg pri Ložu, spričevalo 3. letnika Aškerčeve
gimnazije, izdano leta 2003. gnn-186308
Lovrenčič Tatjana, Goriška ulica 55, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janeza Levca, izdano leta 1972, izdano na ime Škarja
Tatjana. gnb-186220
Maras Marina, Cesta 24. junija 75, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, smer turistični tehnik,
izdano leta 1993. gni-186463
Maras Marina, Cesta 24. junija 75, Ljubljana, indeks, Srednje šole za gostinstvo in
turizem leto izdaje 1997. gnh-186464
Merela Graga, Dole pri Polici 45, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ledine, št. 19/46, izdano leta 1991.
gnm-186184
Mihelčič Lana, Ulica bratov Učakar 6,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika, izdano leta 2003. gni-186313
Planinc Jure, Florjanska ulica 124, Sevnica, maturitetno spričevalo Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani, izdano leta 1999. gnb-186520

Škerl Janez, Dolenja vas 91A, Cerknica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole Domžale, izdano leta 1976.
gnj-186437
Trupi Bojan, Žigrski vrh 31, Sevnica, spričevalo 3. letnika Ekonomske in trgovske
šole brežice, program trgovec, izdano leta
2004. gnn-186433
Vengust David, Brezovica 17, Kropa, diplomo Srednje šole Iskra, št. 1819, izdana
leta 1989. gns-186428
Vrebac Asim, Doribaba 70202, Jajce
BIH, indeks, Rudasrka šola. gnu-186426
Zorc Vesna, Sternenova cesta 31, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta 1979.
gnl-186535
Zukič Fahira, Groharjevo naselje 7, Škofja Loka, spričevalo 1. letnika Ekonomske
šole. gnl-186210
Žgur Miloš, Prešernova 22, Ilirska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole, št. 47, izdano leta 1976.
gny-186122
Žunko Metka, Groharjeva 18, Maribor,
spričevalo 1. letnika I. Gimnazije Maribor,
izdano leta 1975. m-606

Ostali preklici
Bajc Ivanka, Ljubljanska cesta 15, Šmarje-SAP, delovno knjižico. gnq-186205
Bajuk Petra, Primostek 23, Gradac, študentsko izkaznico, št. 01003584, izdala Pedagoška fakulteta. gnv-186279
Bašanović Sabina, Glavarjeva 96, Komenda, vozno karto, št. 520006, izdal Kambus-Kamnik. gnb-186120
Cajnko Svjetana, Besednjakova 9, Maribor, delovno knjižico. m-600
Cunta Izak, Ob Beli 1, Vipava, obvestilo
o uspehu pri splošni maturi, ki ga je izdala
SŠ Vena Pilona Ajdovščina, program
Gimnazija, št. 518, izdano leta 2003.
gnj-186212
Čebulj Leon, Tržaška cesta 5, Izola – Isola, vpisni list za čoln, št. 01-03-393/1-1969
za čoln IZ – 158. gnh-186289
Černe Mateja, Cesta II. grupe odredov
30, Ljubljana-Dobrunje, vozno karto, št. 1197
– 100% popust, izdal LPP. gnv-186325
Dermastija Marko, Kozakova ulica 55,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-186475
Domitrovič Branko, Zasavska 42B, Kranj,
delovno knjižico. gnz-186121
Drvarič Goran, Mačkovci 53A, Mačkovci,
vozno karto, št. 491. gno-186432
Ekart Kai, Knafelčeva 8, Maribor, delovno knjižico. m-592
Gomezelj Urša, Švabičeva 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 71140253, izdala
Pravna fakulteta Maribor. gnp-186185
Hahonina Ksenija, Borutova ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-186527
Hostnik Jože, Roje pri Čatežu 13, Velika
Loka, izvod licence, št. 2373 za vozilo NM
R4 – 873, izdan dne 6. 11. 2002 pri OZS z
veljavnostjo do 8. 5. 2005. gny-186347
Kovačič Žiga, Koreno 4, Lukovica, vozno karto, št. S 431-033, izdal Kam-bus.
gnk-186186
Kranjc Ivan, Giordanov trg 1, Koper –
Capodistria, dovolilnica za parkirno hišo št.
15083. gnf-186341
Lampret Vlasta, Dogoška 313I, Maribor,
delovno knjižico. m-595
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Macura Duška, Ul. Staneta Severje 17,
Maribor, delovno knjižico. m-596
Milošević Tamara, Cankarjeva 15, Maribor, delovno knjižico. m-593
Mirković Mladen, Preglov trg 12, Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, leto izdaje 2004.
gnu-186401
Motaln Branko, Dragonja 44, Sečovlje
– Sicciole, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 26292-01071/03, VČ 11206,
izdano 14. 4. 2003. gnt-186427
Nikolič Pia, Na peči 2, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnn-186183
Novak Uroš, Lendavska 53, Murska Sobota, študentsko izkaznico, št. 30013113,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. gnv-186525
Ocvirk Helena, Natašina pot 9, Ptuj, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz
zdravstva, izdano 25. 11. 1999 v Ljubljani.
gnf-186291
Ocvirk Helena, Natašina pot 9, Ptuj, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu na področju vzgoje in izobraževanja, izdano dne
27. 5. 1993 v Ljubljani. gne-186292

Št.

Ogrin Nina, Zaloška cesta 78A, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnr-186179
Ovca Miha, Blagovica 11, Blagovica, vozno karto, št. 430471, izdal Kam Bus Kamnik.
gnh-186314
Pekez Zvezdana, Ulica Staneta Severja
6, Maribor, delovno knjižico. m-603
Peskar Gregor, Sp. Škoﬁje 66E, Škoﬁje,
delovno knjižico. gnp-186206
Pivec Vid, Nagorci 20, Maribor, študentsko izkaznico, št. 41200027, izdala Medicinska fakulteta. gnb-186449
Pohlin Aleš, Škrjančevo 20, Radomlje,
vozno karto, št. 480206. gnb-186420
Poljžar Gregor, Gozdna ulica 77, Hoče,
delovno knjižico. m-601
Premzel Anja, Zrkovska 94, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21018439, izdala
FDV. m-599
Rakuša Miran, Pečarjeva 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gny-186297
Rožič Ines, Goričica 6, Moravče, vozno karto, št. Š 430619, izdal Kam bus. gnk-186136
Sedmak Sara, Koritnice 25A, Knežak,
študentsko izkaznico, št. 41040152, izdala
Medicinska fakulteta. gno-186436
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Semolič Tina, Cesta vstaje 78, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25006877,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnc-186519
Simončič Vojko s.p., Podvin 39, Žalec,
licence št. 010577 za taxi vozilo Opel Vectra
2.0, z reg. oznako CE R5-509, izdala OZS.
gnm-186134
Stipetič Damjan, Koprska 3, Izola – Isola,
delovno knjižico. gnu-186276
Štajner Nina, Tavčarjeva cesta 12, Velenje, študentsko izkaznico, št. 25006895, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnx-186402
Štuhec Marjeta por. Lešnik, Kardeljeva
62, Maribor, delovno knjižico. m-594
Tišler Tomas, Nikova 16, Lenart v
Slov.goricah, vozno karto, št. 362 – relacija
Maribor Lenart. m-588
Tomažič Jože, Cmureška cesta 14, Lenart
v Slov.goricah, delovno knjižico. m-584
Topolnik Tilen, Cesta VIII 22, Ribnica,
vozno karto, št. 5147, izdal Integral Stojna.
gne-186192
Vetrih Petra, Skomarje 9, Zreče, delovno
knjižico. gni-186438
Vidmar Dejan, Višnarjeva ulica 6, Medvode, delovno knjižico. gnt-186227

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Obvestilo o oddaji natečaja
Storitve
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov

3313
3313
3313
3314
3314
3314
3323
3330
3336
3336
3337
3338
3342
3342
3343
3344
3344
3350
3351
3351
3351
3352
3361
3366
3369

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

3369
3370
3370
3370
3370
3376
3376
3379
3379
3381
3382
3397
3397
3398
3398
3399
3399
3399
3401
3401
3401
3401
3402
3404
3405
3406
3406

Stran

3408 /

Št.

45 / 6. 5. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Priporočamo

Zakon o dohodnini
(ZDoh-1-UPB1)
Mesec dni po objavi uradnega prečiščenega besedila Zakona o dohodnini
(Uradni list RS, št. 17/05 z dne 24. februarja 2005) je Založba Uradni list izdala
ta zakon v knjižni obliki. Uvodna pojasnila, ki nam na razumljiv način razlagajo
posamezne zakonske določbe, je pripravila Biserka Ošlaj, univ. dipl. oec., urednica
revije DENAR. Besedilo uvodnih pojasnil povzema vsebino člankov, ki so v letu
2004, ko je Državni zbor Republike Slovenije sprejemal novi Zakon o dohodnini
(Uradni list RS, št. 54/04), izhajali v tej reviji. Posebno pozornost avtorica namenja
tudi spremembam in dopolnitvam zakona. S sprejemom prvih dopolnitev so se
poslovili poslanci prejšnjega sklica parlamenta, s sprejemom drugih pa so začeli
mandat poslanci, ki se jim izteče mandat v letu 2008.
Kaj ni in kaj je obdavčeno z dohodnino, kdo je zavezanec za dohodnino, kakšna
so merila za določanje odvisnega pogodbenega razmerja pri zaposlitvi, kako so
obdavčeni dohodki fizične osebe iz premoženja in kako drugi dohodki? Na vsa ta
in druga vprašanja najdemo odgovore v posameznih poglavjih uvodnih pojasnil, ki
ponujajo tudi lestvico akontacije dohodnine, primerjavo s prej veljavnim zakonom
itd.
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N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Zakon o dohodnini (ZDoh-1-UPB1)
– 261257 broširana izdaja 4990 SIT z DDV

Štev. izvodov

5490 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 261262 vezana izdaja
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