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Predhodni razpisi

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila gradnje
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj

Št. 108/2005
Ob-27271/05
1. Naročnik: Občina Markovci.
2. Naslov naročnika: Markovci 43,
2281 Markovci, tel. 02/788-88-80, faks
02/788-88-81.
3. Datum izbire: 16. 9. 2005.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: izgradnja mrliške vežice na
pokopališču Markovci.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, garancijski rok, rok plačila.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Project ING d.o.o., Vošnjakova ulica 6, 2250 Ptuj, kontaktna oseba
Aleš Vobner.
7. Pogodbena vrednost: 86,727.003,06
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: ca. 60,000.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 91,125.129,24 SIT, 86,727.003,06 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: izbrani ponudnik je bil izbran na osnovi
javnega razpisa po omejenem postopku.
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: Ur. l. RS, št. 54 z
dne 3. 6. 2005, Ob-15349/05.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 10. 2005.
Občina Markovci

Storitve
Ob-27423/05
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 Horvat, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/449-23-79.
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: 78/S.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.12.10.00-6, 62.22.10.00-7.
II.2.3) Kategorija storitve 4-1A.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
prednostni in S.A.L. transport iz letališča
v Ljubljani oziroma ustreznega letališča v
tujini do enega ali več naslovnih letališč
po vsem svetu.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 21. 10. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 78/S.
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: 4. 10.2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-27508/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Izola, kontaktna
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oseba: Benko Rudi, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel. +386/5/660-68-95, faks
+386/5/660-63-05,
elektronska
pošta:
rudi.benko@sb-Izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Izola,
kontaktna oseba: Rudi Benko, univ. dipl.
ek., Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
+386/5/660-68-95, faks +386/5/660-63-05,
elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si,
internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pranje in negovanje bolnišničnega perila.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93.10.00.00-9.
II.2.3) Kategorija storitve: 27.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: pranje in negovanje bolnišničnega perila.
Predviden rok trajanja pogodbe: 3 leta.
Predvidena
vrednost
brez
DDV
300,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 14. 10. 2004.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 05/BR-05.
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: 10. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Izola

Javni razpisi
Blago
Ob-27542/05
Zavrnitev ponudbe
Naročnik Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje, je dne
28. septembra 2005, na podlagi 77. člena Zakona o javnih naročilih ZJN-1-UPB1
(Ur. l. RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), sprejel odločitev o zavrnitvi
edine prispele ponudbe na javni razpis za
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oddajo naročila blaga po odprtem postopku: nakup in dobava lesne biomase, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 76 z
dne 12. 8. 2005, Ob-22249/05. Naročnik
je ponudbo zavrnil kot nesprejemljivo, saj
je vrednost ponudbe presegala višino zagotovljenih sredstev za predmetno javno
naročilo.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 14001-01/2005-41
Ob-27272/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tržič, kontaktna oseba: Mateja Malovrh, Trg svobode 18, 4290 Tržič, Slovenija,
tel. 04/59-71-510, faks 04/59-71-513, elektronska pošta: mateja.malovrh@trzic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: dobava in montaža rentgenskega aparata za Zdravstveni dom Tržič.
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 rentgenskega aparata v Zdravstvenem domu Tržič.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Tržič,
Blejska 10, Tržič.
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 RTG aparata (19,000.000 SIT
brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2005 in/ali konec
30. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 5%
bančna garancija od ponujene vrednosti za
resnost ponudbe veljavna do 30. 3. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60dnevni rok plačila od prejete in potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba med naročnikom in
izvajalcem del.
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 biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila,
– 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,
– izpolnjeni obrazci priloženi razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
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– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjen obrazec o tehnični
sposobnosti priložen v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. reference ponudnika,
2. dobavni rok.
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 11. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred pridobitvijo razpisne dokumentacije se znesek nakaže na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, odprt pri upravi
RS za javna plačila. OE Kranj številka
01331-0100006578.
Razpisno dokumentacijo bo naročnik posredoval zainteresiranemu izvajalcu del najkasneje v šestih dneh, ko bo le-ta nakazal
sredstva za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 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. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– člani komisije za javna naročila naročnika,
– predstavniki ponudnikov,
– drugi zainteresirani glede na prostorske zmožnosti.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2005
ob 13. uri; Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, mala sejna soba Občine Tržič,
prvo nadstropje.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi s projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo prejmete
pri kontaktni osebi: Mateja Malovrh, tel.
04/59-71-521.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2005.
Občina Tržič
Št. 025-51/2005
Ob-27274/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Območna enota Postojna, kontaktna oseba: Anton Smrekar, Vojkova 9,
6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/700-06-10,
faks 05/700-06-28, elektronska pošta: Anton.Smrekar@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
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 ekstra lahkega kurilnega olja za
leti 2006 in 2007 v skupni ocenjeni vrednosti 51,6 mio SIT (brez DDV).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije dobave so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01 – OE Tolmin
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 40.000 litrov.
Sklop št. 02 – OE Bled
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 22.000 litrov.
Sklop št. 03 – OE Kranj
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 9.000 litrov.
Sklop št. 04 – OE Ljubljana
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 50.000 litrov.
Sklop št. 05 – OE Postojna
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 56.000 litrov.
Sklop št. 06 – OE Kočevje
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 21.000 litrov.
Sklop št. 07 – OE Novo mesto
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 6.000 litrov.
Sklop št. 08 – OE Brežice
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 16.000 litrov.
Sklop št. 09 – OE Celje
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 23.000 litrov.
Sklop št. 10 – OE Nazarje
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 6.000 litrov.
Sklop št. 11 – OE Slovenj Gradec
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2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 20.000 litrov.
Sklop št. 12 – OE Maribor
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 22.000 litrov.
Sklop št. 13 – OE Murska Sobota
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 2.000 litrov.
Sklop št. 14 – OE Sežana
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 11.000 litrov.
Sklop št. 15 – LPN Kozorog
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 15.000 litrov.
Sklop št. 16 – LPN Jelen
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 14.000 litrov.
Sklop št. 17 – LPN Medved
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 34.000 litrov.
Sklop št. 18 – LPN Snežnik
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 34.000 litrov.
Sklop št. 19 – LPN Fazan
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 7.000 litrov.
Sklop št. 20 – LPN Kompas
2) Kratek opis: ekstra lahko kurilno olje
(dobava v letih 2006 in 2007).
3) Obseg ali količina: 4.000 litrov.
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: okvirna količina 414.000 litrov ekstra lahkega
kurilnega olja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni od dneva potrditve računa,
izstavljenega po dnevu dobave.
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. registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvez s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
5. je ekonomsko – ﬁnančno sposoben.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila,
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvez s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje ponudnika
vodi izredna uprava ali če je uveden kateri
koli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež,
5. potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, 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 Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-ﬁnančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON
1 in BON 2 oziroma BON 1P, izdani v letu
2005.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V primeru enake najnižje ponudbene
cene odloča daljši rok plačila. Če je enak
tudi ta odloča krajši odzivni čas.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2005.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 4.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 956. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
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naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 11. 2005 ali 49 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
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: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 11. 2005
ob 11. uri; Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-27462/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Ptuj, kontaktna oseba: Rajko Fajt,
Volkmerjeva c. 19, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/772-44-11, faks 02/776-20-21.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-79,
faks 01/280-667-74, elektronska pošta:
karolina.logar@zti-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za tehnično izobraževanje, kontaktna oseba: Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana, tel. 01/280-67-79,
faks 01/280-667-74, elektronska pošta:
karolina.logar@zti-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
tehnično izobraževanje, kontaktna oseba:
Karolina Logar, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
tel. 01/280-67-79, faks 01/280-67-74, elektronska pošta: karolina.logar@zti-lj.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-609.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava animacijske in motivacijske opreme za področje naravoslovja in tehnike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ŠC Ptuj.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrednost javnega naročila je ca. 24 mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR - 609.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 11. 2005.
Cena: 16.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: znesek nakažite
na TRR št.: 01261-6030716108, Zavod za
tehnično izobraževanje, Ptujska 19, Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2005 do 12.
ure.
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: 7. 11. 2005
ob 12. uri, ZTI, Ptujska 19, Ljubljana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: projekt se soﬁnancira s sredstvi EU iz programa PHARE.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 10. 2005.
Šolski center Ptuj
Ob-27463/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Matej Skaza, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-38-00, faks +386/1/478-39-00,
elektronska pošta: gcu.carina@gov.si (Skaza), internetni naslov: carina.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.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/34-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup licenc za pisarniško programsko
opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacija naročnika v
Ljubljani.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.21.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet naročila je nakup licenc:
– Ofﬁce SB Ed 2003 Win32 OLP NL
GOVT Slovenski: 524 kosov,
– Ofﬁce Pro 2003 Win32 OLP NL GOVT
Slovenski: 91 kosov,
– Visio Pro 2003 Win32 OLP NL GOVT
Angleški: 20 kosov,
– Project 2003 Win32 OLP NL GOVT
Angleški: 26 kosov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica z menično izjavo, če je vrednost ponudbe brez DDV do 30,000.000 SIT;
bančna garancija, če je vrednost ponudbe
brez DDV nad 30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
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plačila obveznosti po pogodbi je 30 dni (23.
člen ZIPRO0405).
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 za udeležbo
na javnem razpisu izpolnjevati vse pogoje v
skladu z 42. in 42.a členom ZJN-1A.
Ponuditi mora veljavnost ponudbe do
26. 12. 2005; ponudnik v zadnjem letu, na
katerega se nanaša bonitetni obrazec, izkazuje prejemke na računu; na dan pred sestavitvijo bonitetnega obrazca nima dospelih
neporavnanih obveznosti; ponujeni plačilni
rok mora biti najmanj 30 dni od dneva prejema računa (23. člen ZIPRO0405).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetij
izdan s strani okrožnega sodišča, ki izkazuje
zadnje stanje; samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu (t. i. priglasitveni list); potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek; potrdilo izda pristojno okrožno
sodišče, gospodarski oddelek; potrdilo ne
sme biti starejše od treh mesecev; potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja; potrdilo ne sme biti starejše od treh
mesecev; mnenje pooblaščenega revizorja
(v skladu s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih porabnikov), ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva
izdaje mnenja pooblaščenega revizorja, v
primeru, da ponudbena vrednost brez DDV
presega 50,000.000 SIT; mnenje pooblaščenega revizorja na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 15 dni; pisna izjava
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo poravnane vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
v primeru, da ponudbena brez DDV ne presega 50,000.000 SIT.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve
pogodbe; izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo prisilno odločbo
ustavljeno; izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih
petih letih ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero mu je bilo
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; izpolnjena, podpisana
in žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je
poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, določene z zakonom.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 10. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 10. 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 26. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2005
ob 10. uri, Šmartinska 55, 1523 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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-27488/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kardiokirurški medicinski potrošni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni od datuma prevzema blaga
in pravilne izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in ﬁnančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev
na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1),
III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
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2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilna poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali,
da ni prenehal poslovati na podlagi sodne
ali druge prisilna odločbe; potrdilo ne sme
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8.1 da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katere se prijavlja (velja za
skupine 1, 2, 4, 5, 7 in 8);
8.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz skupine oziroma skupin,
na katere se prijavlja (velja za skupine 3,
6 in 9);
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v speciﬁkaciji zahtev naročnika in v prilogi
5.a k speciﬁkaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. izjavo, da imajo vse prijavljene vrste blaga CE oznako, ki jo bo prijavitelj na
zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo
ustreznih dokumentov (izjava o skladnosti
– za artikle iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina o skladnosti – za artikle iz
razredov I-s, I-m, IIa, IIb in III).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 17. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),

vsak delovni dan med 11. in 13. uro, ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Kardiokirurški medicinski potrošni material.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2005.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 22. 12. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje ponudnika, za kar bodo predložili pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
11. 1. 2006 ob 12.30; v pisarni vodje nabave medicinskega zdravstvenega potrošnega
materiala, Natalija Kampuš, univ. dipl. ekon.
(zgradba Uprave).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ocenjena letna vrednost naročila je
130,000.000 SIT z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN-1.
Prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja (velja za skupine
3, 6 in 9).
Pri skupinah 1, 2, 4, 5, 7 in 8 se lahko prijavitelj prijavi na posamezno vrsto blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 430-264
Ob-27509/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo informacijske opreme, št. 430-264/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme, in sicer 55 kosov osebnih računalnikov, 25 kosov prenosnih
računalnikov, 23 kosov laserskih tiskalnikov, 15 kosov skenerjev, 14 kosov LCD
projektorjev. Podrobnejši opis je naveden
v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.60.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak glavni predmet:
30.21.30.00-5.
2) Kratek opis: osebni računalniki.
3) Obseg ali količina: 55 kosov, podrobnejši opis opreme je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.33.00-8.
2) Kratek opis: prenosni računalniki.
3) Obseg ali količina: 25 kosov, podrobnejši opis opreme je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):glavni besednjak, glavni predmet.
30.23.32.31-9.
2) Kratek opis: laserski tiskalniki.
3) Obseg ali količina: 23 kosov, podrobnejši opis opreme je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.61.10-0.
2) Kratek opis: skenerji.
3) Obseg ali količina: 15 kosov, podrobnejši opis opreme je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet.
33.45.21.00-4.
2) Kratek opis: LCD projektorji.
3) Obseg ali količina: 14 kosov, podrobnejši opis opreme je naveden v razpisni
dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 55 kosov osebnih računalnikov, 25 kosov prenosnih računalnikov, 11 kosov omrežnih
laserskih barvnih tiskalnikov A4, 12 kosov
namiznih laserskih tiskalnikov A4, 15 kosov
skenerjev A4 s podajalnikom, 14 kosov LCD
projektorjev. Podrobnejši opis in količine blaga, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi oziroma
po obojestranskem podpisu prevzemnega
zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja, oziroma samostojni podjetniki priglasitveni list; potrdilo o
nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o kadrih, tehnične speciﬁkacije, tehnična dokumentacija.
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: 430-264/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43026405, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen dni,
ko državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi
po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno
dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo
za pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku in
dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 11. 2005 do
15. 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: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2005
ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4
(medetaža), 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: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: PFS 0524.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-27510/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dobrova, kontaktna oseba:
Vida Kreft, Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova, Slovenija, tel. 01/360-12-20, faks
01/360-12-30, elektronska pošta: o-dobrova.lj@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čistila, papirna galanterija, PVC vrečke
in pisarniški ter računalniški potrošni
material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Dobrova,
Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
– sklop 1: čistila,
– sklop 2: ostali izdelki za čiščenje,
– sklop 3: papirna galanterija,
– sklop 4: PVC vrečke,
– sklop 5: potrošni material za pouk,
– sklop 6: obrazci in tiskovine,
– sklop 7: pisarniški material,
– sklop 8: računalniški potrošni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2006 in konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 11. 2005 do
11. ure.
Cena: 11.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovne
šole Dobrova, št. 01221 – 6030648907.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2005
ob 13. uri; Osnovna šola Dobrova, Cesta
7. maja 20, 1356 Dobrova.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu osnovne šole do roka za
oddajo ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 10. 2005.
Osnovna šola Dobrova
Ob-27540/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33, elektronska pošta: irena.zalar@cerknica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: IN_TACT, d.o.o.- podjetje za inženiring, ekonomsko in podjetniško svetovanje, kontaktna oseba:
Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh., Cesta
20. julija 2c, 1410 Zagorje, Slovenija, tel.
03/566-40-83, faks 03/566-90-83, elektronska pošta: in.tact@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
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 odrske tehnike in
scenske razsvetljave za Kulturni dom v
Cerknici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Cerknica.
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 12. 12. 2005 in/ali konec
30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo posla,
– izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeni 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: naročnik bo sklenil pogodbo
z glavnim dobaviteljem opreme.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
2. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, razen, če je bil kateri od
navedenih postopkov ustavljen s pravnomočno sodno odločbo, oziroma ponudnik
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje (izpisek ne sme biti starejši kot
30 dni).
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):

a) potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
2. Originalno potrdilo sodišča, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem
postopku oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in izjavo ponudnika da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
4. Originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe, da
ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih
dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih
s predpisi.
5. Za pravne osebe (gospodarske družbe):
a) Odločba pristojnega organa izdana v
skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih
družbah za opravljanje dejavnosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
a) Priglasitveni list pričetka poslovanja,
izdan s strani pristojne izpostave Davčnega
urada RS.
b) Obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne ali obrti podobne dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem tromesečju
pred oddajo ponudbe in da ponudnik ni imel
v preteklih treh mesecih do vštevši dneva
izdaje ustreznega bonitetnega obrazca blokiran transakcijski račun.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– obrazci BON-1 in BON-2, izdani s strani Agencije RS za javnopravne evidence in
storitve, od katerih BON 2 ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje;
– mnenja oziroma izkazi poslovnih bank,
pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 3 mesecih (ne starejše od 30 dni);
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti letno revizijsko poročilo;
– izjava ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse svoje zapadle poslovne obveznosti.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– mnenje oziroma izkazi poslovnih bank,
pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 3 mesecih (ne starejše od 30 dni);
– izjavo, da so v zadnjih 3 mesecih poslovali uspešno in imajo poravnane vse zapadle poslovne obveznosti;
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora dokazati, da razpolaga z
zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi, kar
dokazuje:
– seznam sorodne dobave blaga skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije,
– vsaj na treh lokacijah v vrednosti najmanj 10 mio SIT (z DDV) z datumom sklenjene pogodbe z naročnikom. Obrazcu
morajo biti priložena potrdila naročnikov, in
sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja, sicer pogoj ne bo izpolnjen,
– seznam zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 67000-28/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
dokumentacije z virmanskim nalogom ali
položnico na TR 01213-0100002563, Občina Cerknica za namen KC Cerknica – oprema.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2005 do 10.
uri.
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: 17. 11. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Cerknica.
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: 7. 10. 2005.
Občina Cerknica
Št. 139/05
Ob-27643/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Solkan, kontaktna oseba:
Marijan Kogoj, ravnatelj, Šolska ulica 25,
5250 Solkan, Slovenija, tel. 05/330-77-00,
faks 05/300-55-14, elektronska pošta: o-solkan.ng@guest.arnes.si, internetni naslov:
www.sola-solkan.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:
prehrambeno blago.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isti kot v I.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop:perutnina in perutninski izdelki,
3. sklop: mleko in mlečni izdelki,
4. sklop: kruh in pekovsko pecivo,
5. sklop: slaščice,
6. sklop: sveža in suha zelenjava, sadje
ter jajca,
7. sklop: zmrznjeni gotovi izdelki,
8. sklop: zmrznjena zelenjava,
9. sklop: sladoled,
10. sklop: sveže in zmrznjene ribe,
11. sklop: mlevski izdelki in testenine,
12. sklop: konzervirano sadje, zelenjava
in ribe,
13. sklop: sadni sokovi in sirupi,
14. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja v II. fazi postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za
vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeni v točkah III.2.1.1, III.2.1.2 in III.2.3.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti – izpisek iz sodne
ali druge evidence;
– da ima ponudnik dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne
upravne ali druge evidence;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ni vpisan v kazensko evidenco in lastna
izjava ponudnika da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem;
– 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
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence;
– da ponudnik ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev javnega naročila – pisna izjava;
– da ponudnik sprejema pogoje razpisne
dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik 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 Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo DURS;
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– da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega računa – BON2 ali potrdilo
poslovne banke.
III.2.1.2) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik v zadnjih treh letih dobavljal blago najmanj enemu javnemu zavodu s področja vzgoje in izobraževanja
– pisna izjava;
– da ponudnik zagotavlja letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa – pisna izjava;
– da ponudnik zagotavlja dobavo v 24-urnem odzivnem času, (interventno v 3 urah),
fco sedež naročnika – pisna izjava;
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil in kontrole kakovosti po
sistemu HACCP– pisna izjava;
– da ponudnik nudi 30-dnevni plačilni rok
– pisna izjava;
– da ponudnik zagotavlja ﬁksnost cen
3 mesece po sklenitvi pogodbe – pisna izjava;
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti v zadnjih
treh letih – pisna izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena za
sklop.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 11. 11. 2005 vsak
delavnik med 8. in 12. uro.
Cena 8.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačila na račun
naročnika št. 01284-6030671913, odprt pri
UJP Nova Gorica, s pripisom: za razpisno
dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 11. 2005 do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 17. 11. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ali pooblaščenec v II. fazi postopka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2005.
Osnovna šola Solkan
Št. 8/2005
Ob-27645/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
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:
material za anestezijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, lekarna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
12,000.000 SIT/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ponudnik v primeru izbora
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudniku v preteklih petih letih ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z
njegovim poslovanjem,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ne vodi izredna uprava; da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke ali druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež; ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za take
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dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen,
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izjava ponudnika, da v preteklih petih
letih ni bila na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano z njegovim poslovanjem,
– izjava ponudnika, da zoper ponudnika
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež,
– izjava ponudnika, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti 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: zadnji BON 1/P
in potrdilo bank o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: CE certiﬁkat in izjava o skladnosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7.
2005, Ob-20636/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa
01100-6030277312 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 2005 do 10.
ure; v pisarno nabavnega sektorja Ortopedske bolnišnice Valdoltra.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2005
ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
Ankaran, sejna soba na upravi.
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: 7. 10. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 7/2005
Ob-27647/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
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:
material za prekrivanje operacijskega
polja in operacijski plašči za enkratno
uporabo: 1. sklop: set za operacijo na hrbtenici v sestavi, 2. sklop: set za operacijo
kolka v sestavi, 3. sklop: set za operacijo kolena v sestavi, 4. sklop: set za artroskopsko operacijo rame v sestavi, 5. sklop:
operacijska rjuha laparoskopska, 6. sklop:
operacijska rjuha ekstremitetna, 7. sklop:
operacijska rjuha visoko vpojna, 8. sklop:
operacijska rjuha z lepljivim robom, 9. sklop:
operacijska prevleka, 10. sklop: operacijske
zaščite za rtg aparat, 11. sklop: zaščitni rokav, 12. sklop: zaščitni škornji, 13. sklop:
zbiralne vrečke, 14. sklop: operacijski trakovi, 15. sklop: zaščita za kamero, 16. sklop:
operacijski plašč za operaterja, 17. sklop:
operacijski plašč za inštrumentarko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, lekarna.
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: ca.
32,000.000 SIT/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ponudnik v primeru izbora
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudniku v preteklih petih letih ni bila
na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z
njegovim poslovanjem,
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ne vodi izredna uprava; da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke ali druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi drža-
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ve, kjer ima sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno (potrdilo o vpisu
v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov),
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen,
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– izjava ponudnika, da v preteklih petih
letih ni bila na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano z njegovim poslovanjem,
– izjava ponudnika, da zoper ponudnika
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež,
– izjava ponudnika, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti 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: zadnji BON 1/P
in potrdilo bank o ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: CE certiﬁkat in izjava o skladnosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7.
2005, Ob-20112/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa
01100-6030277312 pri Banki Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2005 do 10.
ure; v pisarni nabavnega sektorja.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2005
ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra,
sejna soba na upravi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 37/05
Ob-27652/05
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: Janez Škufca, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-361,
faks 01/23-12-667, elektronska pošta: janez.skufca@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 PC-20-014/05-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup PC računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 30231200.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1:
2) Kratek opis: speciﬁkacija 1 (strežniki).
3) Obseg ali količina:
1.1 Strežniki manjše kapacitete – 2
kosa,
1.2 Strežniki srednje kapacitete – 1 kos,
1.3 Strežniki večje kapacitete – 4 kosi,
1.4 Pomnilnik za nadgradnjo obstoječih
Dell 1750 strežnikov – 3 kose,
1.5 Pomnilnik za nadgradnjo obstoječih
Dell 2600 strežnikov – 2 kosa.
Sklop št. 2:
2) Kratek opis: speciﬁkacija 2 (programska oprema za virtualizacijo).
3) Obseg ali količina:
2.1. Programska oprema VMware – 1
komplet,
2.2. Implementacija virtualnega okolja
– 1 komplet.
Sklop št. 3:
2) Kratek opis: speciﬁkacija 3 (programska oprema za varnostno ščitenje podatkov).
3) Obseg ali količina:
3.1. Programska oprema ArcServe – 1
komplet.
Sklop št. 4:
2) Kratek opis: speciﬁkacija 4 (optični
bralniki).
3) Obseg ali količina:
4.1. Optični bralniki – 20 kosov.
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:
Speciﬁkacija 1 (strežniki):
1.1 Strežniki manjše kapacitete – 2
kosa,
1.2 Strežniki srednje kapacitete – 1 kos,
1.3 Strežniki večje kapacitete – 4 kosi,
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1.4 Pomnilnik za nadgradnjo obstoječih
Dell 1750 strežnikov – 3 kose,
1.5 Pomnilnik za nadgradnjo obstoječih
Dell 2600 strežnikov – 2 kosa.
Speciﬁkacija 2 (programska oprema za
virtualizacijo):
2.1. Programska oprema VMware – 1
komplet,
2.2. Implementacija virtualnega okolja
– 1 komplet.
Speciﬁkacija 3 (programska oprema za
varnostno ščitenje podatkov):
3.1. Programska oprema ArcServe – 1
komplet.
Speciﬁkacija 4 (optični bralniki):
4.1. Optični bralniki – 20 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– bančna garancija za dobro izvedbo javnega naročila;
– bančna garancija za dobro izvedbo garancijskih storitev.
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 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. podatki o boniteti poslovanja in plačilni
sposobnosti (ni blokad poslovnega računa v
zadnjih 6 mesecih);
8. ponudnik ne sme biti vpisan na Seznamu subjektov, s katerimi naročniki iz prvega,
drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati;
9. plačilni rok 30 dni po prejemu računa
– vendar še v letošnjem letu. Račun se izstavi za izvedeno dobavo na podlagi s strani
naročnika podpisanega dokumenta o prevzemu materiala;
10. rok dobave najkasneje 30 dni;
11. ponudnik dovoljuje naročniku posege na opremi zaradi izvajanja nadgradenj
opreme.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
3. 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;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;

5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa;
8. izjava ponudnika, da ni vpisan na Seznam subjektov, s katerimi naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena
Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo
poslovati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. zadnje pozitivno mnenje pooblaščene
revizorske hiše, če je ponudnik zavezan k
reviziji, bilanca stanja za preteklo leto in izkaz poslovnega izida za preteklo leto;
7. za podatke o boniteti poslovanja obrazec BON-1, za podatke o plačilni sposobnosti obrazec BON-2 ali listino banke/bank, ki
izkazuje podatke o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po zahtevah razpisne dokumentacije oziroma speciﬁkacij predmeta
javnega naročila.
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:
PE IC PC-20-014/05-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 10. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletni strani naročnika www.zzzs.si pod izbiro
Javna naročila.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek ponudnika s priloženim potrdilom o vplačilu na poslovni račun 01100-6030274014 s pripisom
RD PC-19/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 11. 2005 do 12.
ure; tajništvo naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2005
ob 12.30; sejna soba naročnika, soba št.
342/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-27770/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Matej Skaza, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-38-00, faks +386/1/478-39-00,
elektronska pošta: gcu.carina@gov.si (Skaza), internetni naslov: carina.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.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/35-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup pisarniškega, računalniškega in
potrošnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije naročnika navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1 8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.10.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet naročila je nakup pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila obveznosti po pogodbi je 30 dni (23. člen
ZIPRO0405).
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 za udeležbo
na javnem razpisu izpolnjevati vse pogoje v
skladu z 42. in 42.a členom ZJN-1A.
Ponudnik mora ponuditi veljavnost ponudbe do 31. 1. 2006; ponudnik mora v zadnjem letu, na katerega se nanaša bonitetni
obrazec, izkazovati prejemke na računu; na
dan pred sestavitvijo bonitetnega obrazca
nima dospelih neporavnanih obveznosti; ponujeni plačilni rok mora biti najmanj 30 dni
od dneva prejema računa (23. člen ZIPRO0405); dobavni rok oziroma odzivni čas od
dneva prejema naročila do dneva dobave
blaga, ki je na zalogi, ponudnika ne sme biti
daljši od 3 dni od dneva prejema naročila
naročnika; ponudnik mora imeti vsaj eno referenco v vrednosti nad 50 mio SIT za dela,
ki so enaka predmetu javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra podjetij izdan
s strani okrožnega sodišča, ki izkazuje zadnje stanje; samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t. i. priglasitveni list); potrdilo, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo izda pristojno okrožno sodišče,
gospodarski oddelek; potrdilo ne sme biti
starejše od 3 mesecev; potrdilo Ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja; potrdilo
ne sme biti starejše od 3 mesecev; mnenje
pooblaščenega revizorja (v skladu s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov), ki bo potrjevalo, da
ima ponudnik za predmetno javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva izdaje mnenja pooblaščenega revizorja, mnenje pooblaščenega
revizorja na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 15 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P s po-

datki in kazalniki za leto 2004; dokument je
lahko tudi fotokopija (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik predložiti v vpogled) in
na dan odpiranja ne sme biti starejši od treh
mesecev. Samostojni podjetniki predložijo
davčno napoved za leto 2004, potrjeno s
strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu za
zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb.
Izpolnjena, podpisana in žigosana izjava
ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zakon podjetju ne
prepoveduje sklenitve pogodbe; izpolnjena,
podpisana in žigosana izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni s sodno
ali drugo prisilno odločbo ustavljeno; izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da mu v zadnjih petih letih ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero mu je bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila; izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjeno, podpisano in žigosano referenčno potrdilo s strani ponudnikove pogodbene stranke/naročnika, ki potrjuje,
da je ponudnik v obdobju 2002–2005 zanj
dobavil pisarniški, računalniški in potrošni
material, ki je predmet javnega razpisa v
vrednosti najmanj 50,000.000 SIT.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 11. 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 17. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 11. 2005
ob 10. uri, Šmartinska 55, 1523 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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-27793/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-000, faks
03/42-33-757, elektronska pošta: info@sbcelje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ul.
3, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-33-042,
faks 03/42-33-753, elektronska pošta: milena vulovič@guest.arnes.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SB Celje,
kontaktna oseba: Milena Vulovič, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-33-042, faks 03/42-33-753.
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: dobava in montaža video
linij s pripadajočimi aparati.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža video linij s pripadajočimi aparati.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, Celje.
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:
– video procesor (1 set),
– ksenonski izvor svetlobe (1 set),
– barvni TET LCD monitor (1 kom),
– voziček za endoskopsko opremo in nosilec monitorja (1 set),
– sukcijska črpalka-terapevtska (1 set),
– sukcijska črpalka-terapevtska (1 set),
– video kolonoskop zatrditvijo distalnega
dela (1 kos);
2. sklop:
– videoprocesor z izvorom svetlobe,
– videogastroskop,
– videokoloskop,
– videoduodenoskop,
– aspirator za endoskopijo,
– varnostni ločilni element,
– 21 LCD monitor,
– endoskopski voziček.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančne garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
mora nuditi 60-dnevni plačilni rok po izvršeni
primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: če ponudbo predloži skupina
izvajalcev oziroma ponudnikov, bo morala,
če bo izbrana, predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
naloge in odgovornost posameznih izvajalcev oziroma ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra o veljavni
registraciji dejavnosti, ki je predmet razpisa
(mora izkazovati zadnje pravno-relevantno
stanje);
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2. veljavno potrdilo Urada RS za zdravila
pri Ministrstvu za zdravstvo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov
– promet z medicinskimi pripomočki na debelo za predmet javnega naročila (mora izkazovati zadnje pravno-relevantno stanje);
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (mora izkazovati zadnje pravno-relevantno stanje) in izjavo, dano pod
materialno in kazensko odgovornostjo, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem (opremljeno z datumom in
podpisom zastopnika ponudnika);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (mora izkazovati zadnje pravno-relevantno stanje).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (ne starejše od 30 dni);
6. pisna izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je
ekonomsko – ﬁnančno sposoben za izvedbo
javnega naročila in da njegovi transakcijski
računi v preteklih šestih mesecih niso bili
blokirani (opremljeno z datumom in podpisom zastopnika ponudnika).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: natančno opisane v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 11. 2005.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in
po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov ob predložitvi pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2005
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Celje, sejna
soba pravne službe, Gregorčičeva 7, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 122/201
Ob-27794/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
kontaktna oseba: Vitomir Bric, Kromberk, Pri
hrastu 18, 5102 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/33-51-200, faks 05/33-51-260, elektronska pošta: Vitomir.Bric@kvz-ng.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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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: blago-JN/1/05/1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. traktor s 115-135 KM, štirivaljni
motor, hitrost 50km/h, vzmetena prednja prema, kabina s klimatsko napravo,
zračno vzmeten sedež, prednja hidravlika, prednji kardan, pogon in zavore na
vsa štiri kolesa, kompresor zraka,
2. traktorski čelni nakladač.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kromberk, Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 7. 11. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po dogovoru.
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:
– izpis iz sodnega registra oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
– potrdilo, 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 sodišča, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni nehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe – potrdilo ne sme biti starejše
od 60 dni na dan določen za predložitev
ponudb;
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke in prispevke,
ki ga izda pristojni davčni urad. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni na dan določen
za predložitev ponudbe,
– BON-2 ali 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-2),
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za oddajo ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazila:
– da je pooblaščeni prodajalec,
– da ima organizirano servisno službo,
– da zagotavlja dobavo rezervnih delov
za dobo 10 let.
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 31. 10. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 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. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na javnem odpiranju
ponudb so lahko prisotni vsi predstavniki
ponudnikov, ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2005
ob 13. uri; sedež Kmetijsko gozdarskega
zavoda Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5102
Nova Gorica.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2005.
Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

Gradnje
Št. 110-1/05

Ob-27332/05
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 79 z dne 26. 8.
2005 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »Hoče–Arja vas, AC priključek
Celje–vzhod (Ljubečna) – I. etapa – novogradnja« (Ob-22839/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1-UPB1 (Ur.
l. RS, št. 36/04) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 18. 10. 2005 do 11. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 18. 10. 2005 ob
12. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 961-14/05
Ob-27333/05
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, je na osnovi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 78, z dne 19. 8. 2005, Ob-22589/05,
za gradnje po odprtem postopku za gradbeno obrtniška preureditvena dela v poslovnih
objektih ZPIZ, in v skladu z določilom prvega odstavka 77. člena ZJN-1 zavrnil vse
prispele ponudbe.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 413/05

Ob-27473/05
Popravek
Javni razpis, katerega predmet je Grad
– Grad (EŠD 159): Statična sanacija in prezentacija fasad delov jugozahodnega, severozahodnega in severnega trakta gradu,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 85 z dne
23. 9. 2005, objava št. 369/05, Ob-25527/05,
se spremeni v naslednjih točkah:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 10. 2005.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 10. 2005 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2005
ob 13. uri; Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, Ljubljana.
Ministrstvo za kulturo
Ob-27273/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Obrtna zbornica Slovenije, kontaktna oseba: Peter Felc, Celovška c. 71, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-30-500, faks 01/51-94-559,
elektronska pošta: Peter.felc@ozs.si, internetni naslov: www.ozs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova I. nadstropja na Celovški c. 73,
ki zajema gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela. Vsa dela se bodo izvajala na
podlagi projekta naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: I. nadstropje na Celovški
73, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
I. nadstropja na Celovški c. 73, ki zajema
gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela.
Vsa dela se bodo izvajala na podlagi projekta naročnika in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik bo moral predložiti naslednje bančne
garancije:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ob podpisu pogodbe
oziroma najpozneje v roku 8 dni od podpisa),
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku (ob prevzemu opravljenih del).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: način
obračuna: "Ključ v roke", podrobneje navedeno 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: sklenitev pogodbe.
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,
skladno z ZJN.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

1. dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Kot dokazilo velja izpise iz sodnega ali drugega
organa,
2. ponudniki predložijo dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje…), kolikor je na podlagi posebnega
zakona dovoljenje za opravljanje te dejavnosti potrebno,
3. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve 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:
1. potrjen obrazec BON 1 in BON 2 oziroma potrdilo poslovne banke,
2. potrdilo, da nima neporavnanih zapadlih davkov in prispevkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot je v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št.:
5100-9704715134, sklic 200000 odprt pri
ProBanka d.d. Maribor, Poslovna enota
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 11. 2005 do 12.
ure.
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: 14. 11. 2005
ob 13. uri; OZS, Celovška c. 71, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2005.
Obrtna zbornica Slovenije
Ob-27293/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radovljica, kontaktna oseba: Rado Pintar, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84,
elektronska pošta: rado.pintar@radovljica.si,
internetni naslov: www.radovljica.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.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije Moskva–Boštjanova ulica v Lescah in Gregorčičeva ulica
v Radovljici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Lesce, Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
gravitacijske fekalne kanalizacije v cestnem
telesu v skupni dolžini ca. 1 km.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 6. 12. 2005, konec 15. 5.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo del.
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: gradbeno podjetje ali
samostojni podjetnik.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz registra podjetij ali samostojnih
podjetnikov.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: minimalni letni
promet 100 mio SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrjeni referenci o izvedbi
dveh sorodnih investicij minimalne investicijske vrednosti vsaj 20 mio SIT.
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: 8. 11. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
01302-0100007805.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 2006 ob 9.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavnik ponudnika s
pisnim pooblastilom zastopnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2005
ob 10. uri, Občina Radovljica, Gorenjska c.
19, Radovljica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2005.
Občina Radovljica
Ob-27495/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vojnik, kontaktna oseba: Vesna Poteko, Keršova 8, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-630, faks 03/78-00-637, elektronska pošta: vesna@vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 41410-0004-8/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
novogradnja porušenega dela OŠ Vojnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Vojnik, Prušnikova
14, Vojnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadomestna gradnja porušenega dela OŠ Vojnik.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancijo za odpravo pomanjkljivosti in
napak v garancijskem roku.
Višina garancij 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 razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
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 ZJN ter skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po pogojih ZJN ter skladno z zahtevami
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po pogojih ZJN
ter skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po pogojih ZJN ter skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
41410-0004-8/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine Vojnik št. 01339-0100003082, dokazilo
o plačilu s pripisom Nadomestni objekt OŠ
Vojnik.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 11. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnika.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 2005
ob 14. uri; sejna soba Občine Vojnik, Keršova 8, Vojnik.
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:
– Vesna Poteko, tel. 03/78-00-630,
– Dušan Kovačevič, tel. 041/324-532.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Občina Vojnik
Ob-27496/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Velika Polana, kontaktna oseba: Sonja Benko, Velika Polana
111, 9225 Velika Polana, Slovenija, tel.
02/577-67-55, faks 02/577-67-52, elektronska pošta: ﬁnance@velika-polana.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: INTV-OŠ-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: zamenjava strešne kritine in izvedba
toplotne izolacije ostrešja na OŠ Miška
Kranjca Velika Polana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Velika Polana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– demontaža obstoječe salonitne kritine
2.500 m2 in ravne strehe 270 m2,
– demontaža žlebov in snegolova,
– dobava in pokrivanje strehe s proﬁlirano trapezno pločevino s protikondenčnim
obrizgom 3 cm – velikost 2.500 m2 in ravne
strehe 270 m2,
– dobava in izvedba žlebov in snegolova,
– dobava in polaganje toplotne izolacije
stropov 1.950 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 dni od oddaje naročila, začetek 7. 10. 2005, konec 14. 11. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 150 dni od datuma potrditve računa
ali situacije od nadzornika.
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 razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 11. 2005.
Cena: 36.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR:
03125-1009808936.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 11. 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: 60 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: 14. 11. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Velika Polana,
Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.
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: 7. 10. 2005.
Občina Velika Polana
Ob-27539/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno
podjetje Komunalno podjetje Logatec d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Petek, univ. dipl. inž.
grad., Tržaška cesta 27, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/750-81-12, faks 01/750-81-11,
elektronska pošta: kp-logatec@siol.net, internetni naslov: www.komunala.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Logatec, kontaktna
oseba: Gvido Bokal, univ. dipl. inž. grad.,
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-06-40, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: gvido.bokal@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Logatec, kontaktna oseba: Darja Mlinar, Tržaška cesta 27, 1370 Logatec, Slovenija, tel.
01/759-06-14, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: sprejem@logatec.si, internetni
naslov: www.obcina-logatec.com.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Logatec, kontaktna oseba: Darja Mlinar,
Tržaška cesta 27, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-06-14, faks 01/759-06-20, elektronska pošta: sprejem@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
redno vzdrževanje javnih občinskih cest
v obdobju november 2005–november
2009.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Logatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da;
– sklop 1: lokalne ceste LC,
– sklop 2: javne poti JP na območju KS
Tabor in na območju KS Laze–Jakovica,
– sklop 3: javne poti JP na območju KS
Hotedršica,
– sklop 4: javne poti JP na območju KS
Naklo in KS Log Zaplana,
– sklop 5: javne poti JP na območju KS
Rovte,
– sklop 6: javne poti JP na območju KS
Trate,
– sklop 7: javne poti JP na območju KS
Vrh Sv. Treh Kraljev.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega naročila znaša:
– sklop 1: 80,000.000 SIT,
– sklop 2: 10,000.000 SIT,
– sklop 3: 15,000.000 SIT,
– sklop 4: 10,000.000 SIT,
– sklop 5: 20,000.000 SIT,
– sklop 6: 15,000.000 SIT,
– sklop 7: 15,000.000 SIT,
Skupaj: 165,000.000 SIT (v ceni ni upoštevan DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: november 2005–november
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42. člen (prvi odstavek,
1.–3. točka).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN 42.a člen.
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 vsak delovni dan od
8. do 12. ure ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun
naročnika št. 01264-0100001228 odprt pri
Banki Slovenije s pripisom: Redna vzdrževalna dela.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 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 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2005
ob 10. uri; sejna soba Občine Logatec.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Javno podjetje
Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Ob-27640/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
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:
ureditev ceste R3-739/6219 Destrnik – 2.
etapa: gradbena dela.
Odsek 6219 cesta R3 – 739 Janežovski
Vrh – Destrnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
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: 180 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 razvid-
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no, 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,
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
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v višini vrednosti njegove ponudbe (brez DDV)
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo), (opomba: naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od
najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev izkazov uspeha (BON1 ali bilance
stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo
enakovredno dokazilo) za navedena tri leta,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja
(bilanca stanja mora biti revidirana, če je
ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodstkih izkazov). Če ponudnik
(zaradi svojega pravnega statusa) takšnih
izkazov nima, je dolžan predložiti davčne
napovedi za ta tri leta,
– 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
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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 10. 11. 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
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 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: 10. 11. 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
360,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-27642/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bohinj, kontaktna oseba: Franci Langus, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica, Slovenija, tel. 04/577-01-00, faks
04/572-18-64, elektronska pošta: ro.vodovod@bohinj.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja III. in IV. faze kanalizacije Ukanc.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
– kanalizacija Ukanc III. faza: kanal
U2-C, kanal U2-D in kanal U2-D1,
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– kanalizacija Ukanc IV. faza: podaljšanje kanala U1, kanal U1.1, kanal
U1.11, kanal U1.2, kanal U1.3, kanal U1.4
in kanal U1.41.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ukanc v Bohinju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1,435.000 m1 PVC ﬁ 200 do 250 mm.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: predviden rok od decembra 2005
do aprila 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2005 in/ali konec
20. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti in veljavnostjo najmanj 150 dni po roku za predložitev ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno naročilo ﬁnancira naročnik iz sredstev okoljske
dajatve, delno pa Občina Bohinj iz svojih
proračunskih sredstev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega
nastopanja pri ponudbi, pa mora skupina
ponudnikov – samo v primeru, da bo izbrana
na javnem razpisu – predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zakonski pogoji, glede statusa ponudnika (42. člen ZJN-1-UPB1).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da je pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih dveh let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (z DDV).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da zoper njega ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje njegovega poslovanja, ali katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
Da ima potrebno dovoljenje, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (potrebno izpolnjevati le v primeru, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona, dovoljenje potrebno).
Da je poravnal davke in prispevki v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: gradbena dela.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2005.
Cena: 17.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
dokumentacije na transakcijski račun št.
01204-0100008048, sklic 123 odprt pri Banki Slovenija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 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. 5. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2005
ob 13. uri, Občina Bohinj, Triglavska cesta
35, 4264 Bohinjska Bistrica, 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: objekt: Javna
kanalizacija.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Občina Bohinj
Ob-27657/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
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:
gradbena dela za modernizacijo ceste
Dragarji – Osilnica.
Odsek 3650 cesta R3-656 (Dragarji)
Zgornji Čačič – Osilnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
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: konec 31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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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,
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
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v višini vrednosti njegove ponudbe (brez DDV)
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo). (Opomba: naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od
najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev izkazov uspeha (BON1 ali bilance
stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo
enakovredno dokazilo) za navedena tri leta,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja
(bilanca stanja mora biti revidirana, če je
ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov). Če ponudnik
(zaradi svojega pravnega statusa) takšnih
izkazov nima, je dolžan predložiti davčne
napovedi za ta tri leta;
– 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 10. 11. 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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2005 do 9.
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: 10. 11. 2005
ob 10. 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.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
240,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/05
Ob-27663/05
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. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/30-09-937, 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) 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: 2005/000473.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja viaduktov na AC odseku Hrastje–Kronovo, pododsek Lešnica–Kronovo
od km 7,770 do km 13,215.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: pododsek AC Lešnica–
Kronovo od km 7,770 do km 13,215.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.1.20-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Gradnja objektov, ki obsega:
– viadukt 6-1,
– viadukt 6-2,
– viadukt 6-3.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 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 125,000.000 SIT z 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 in obveznic
DRS IV. 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
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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 za zadnja 3 leta oziroma
bilančne izkaze za zadnja 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– najpomembnejših opravljenih gradenj,
za istovrstna dela, kot je predmet javnega
naročila (izgradnja premostitvenih objektov
na AC ali HC), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-23425/05 z dne 2. 9.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00473.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo 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". Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša, 25.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 12. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 110-1/05

Ob-27662/05

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 79 z dne 26. 8.
2005 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku za »AC odsek
Slivnica – Draženci: izdelava PGD, PZI in
PZR« (Ob-22840/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1-UPB1 (Ur.
l. RS, št. 36/04) podaljšujemo rok za predložitev ponudb na 19. 10. 2005 do 12.30.
Odpiranje ponudb bo dne 19. 10. 2005 ob
13. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb
ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 430-217/2005/17

Ob-27334/05

Popravek
V
javnem
razpisu
z
oznako
ODPU.IT-4/2005, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-22119/05, se popravijo naslednje točke:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
2. Bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 5% vrednosti pogodbe in ne
manj kot 50 milijonov tolarjev, ki se bo obračunala na podlagi ocenjenega števila ur in
cene v predračunu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
13. Pogodbe za vsa prijavljena področja,
s katerimi ponudnik dokazuje, da je na prijavljenih področjih opravljal razpisano dejavnost kadarkoli v zadnjih dveh letih pred
objavo razpisa in izkazuje ustrezno število
sistemov, za katera je opravljal razpisane
storitve na posameznih področjih. Pogodbe
morajo biti označene z zaporednimi številkami, ki se morajo ujemati z zaporednimi
številkami vpisa referenc v obrazcu prijava.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 10. 2005 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 19. 10. 2005 ob 10. uri; v prostorih
naročnika v 1. nadstropju na Langusovi 4,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 404-08-329/2005-14
Ob-27280/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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: Jože Mokorel: tel.
01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000

Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-53, faks
01/431-90-35.
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: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: nezgodno zavarovanje oseb
MORS.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
storitev po prilogi IA Zakona o javnih naročilih, in sicer pod št. 6. ﬁnančne storitve,
a) zavarovalniške storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 292/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nezgodno zavarovanje oseb MORS.
Zavarovane osebe so:
Skupina I.
1.1. Poklicni pripadniki Slovenske vojske (6.800 oseb) razen (zajetih v drugih
skupinah):
– posadk na zračnih plovilih, kandidatov
za pilote štipendiste med selektivnim letenjem in štipendistov pilotov ter posadk na
vodnih plovilih;
– demonterjev min, pirotehnikov in piromehanikov, pripadnikov enot za varstvo
pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi;
– pripadnikov enot za proženje snežnih
plazov;
– delavcev, ki opravljajo delo skladiščenja, rokovanja, prevoza in vzdrževanja
neeksplodiranih ubojnih sredstev in minsko
eksplozivnih sredstev in raket;
– izvajalcev testiranja streliva in orožja;
– poveljnikov pionirskih oddelkov, vodov
in čet;
– potapljačev in potapljačev za tehnično
potapljanje;
– inštruktorjev gorske šole;
– pripadnikov SV, ki sodelujejo v reševalnih akcijah s helikopterjem.
Trajanje zavarovanja:
V času, ko odidejo od doma na opravljanje dolžnosti, med opravljanjem dolžnosti in
do vrnitve domov;
1.2. Vojaki na prostovoljnem služenju vojaškega roka v SV (100 oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času od odhoda od doma na prostovoljno služenje vojaškega roka, med prostovoljnim služenjem vojaškega roka in do
vrnitve domov;
1.3. Vpoklicani pripadniki obvezne in pogodbene rezervne sestave SV vključno z
rezervno sestavo vojaške policije in pripadnikov enot za upravne zveze (2.200 oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času, ko odidejo od doma na opravljanje obveznosti, med opravljanjem obveznosti in do vrnitve domov;
1.4. Delavci v upravnem delu Ministrstva
za obrambo, ki zasedajo delovna mesta za
katera se šteje, da se njih opravlja vojaška
služba, za čas razporeditve na tem delovnem mestu(16 oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času, ko odidejo od doma na opravljanje službe, med opravljanjem službe in do
vrnitve domov;
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1.5. Potniki na zračnih plovilih (100
oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in pri reševanju ob nesreči s
plovilom (100 oseb);
1.6. Potniki na vodnih plovilih (7 oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času vožnje s plovili, pri vstopu in izstopu iz plovila in pri reševanju ob nesreči
s plovilom;
1.7. Pripadniki enotne kurirske službe,
organizirane pri izpostavah uprav za obrambo in delavci MORS, ki so s sklepom ministra določeni za prenos odločitev o izvajanju
ukrepov za pripravljenost in povelj za izvajanje mobilizacije ter sklic glavnih izvrševalcev ukrepov za pripravljenost MORS
(20 oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času opravljanja nalog, ko odidejo od
doma na obveznost, med obveznostjo in do
vrnitve domov;
1.8. Inšpektorji Inšpektorata RS za
obrambo, ki zasedajo delovna mesta za katera se šteje, da se njih opravlja vojaška
služba, za čas razporeditve na tem delovnem mestu (11 oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času, ko odidejo od doma na opravljanje službe, med opravljanjem službe in do
vrnitve domov;
1.9. Delavci Obveščevalno varnostne
službe, ki opravljajo posebno nevarne delovne naloge, za čas razporeditve k opravljanju teh nalog (skupaj 100 oseb);
V času, ko odidejo od doma na opravljanje službe oziroma nalog, med opravljanjem
službe oziroma nalog in do vrnitve domov;
1.10. Posadke na zračnih plovilih, kandidati za pilote štipendite med selektivnim
letenjem in štipendisti piloti (skupaj 100
oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času priprav na vožnjo, med vožnjo s
plovilom, pri vstopu in izstopu iz plovila, pri
nesreči s plovilom in pri postopkih, povezanih z uporabo plovila;
1.11. Posadke na vodnih plovilih (25
oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času priprav na vožnjo, med vožnjo s
plovilom, pri vstopu in izstopu iz plovila, pri
reševanju ob nesreči s plovilom in pri postopkih, povezanih z uporabo plovila;
1.12. Demonterji min, pirotehniki in piromehaniki, pripadniki enot za varstvo pred
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, pripadniki enot-služb za proženje snežnih plazov,
delavci, ki opravljajo delo skladiščenja,
rokovanja, prevoza in vzdrževanja streliv,
neeksplodiranih ubojnih sredstev, minsko
eksplozivnih sredstev in raket, izvajalci testiranja streliva in orožja ter poveljniki pionirskih oddelkov, vodov in čet ter potapljači
in potapljači za tehnično potapljanje (skupaj
110 oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času, ko odidejo od doma na opravljanje obveznosti oziroma dolžnosti, med
opravljanjem obveznosti ali dolžnosti in do
vrnitve domov;
1.13. Inštruktorji gorske šole in pripadniki
SV, ki sodelujejo v reševalnih akcijah s helikopterjem (skupaj 40 oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času, ko odidejo od doma na opravljanje obveznosti, med opravljanjem obveznosti in do vrnitve domov;

1.14. Vpoklicani pripadniki enot in služb
Civilne zaščite in sil za zaščito, reševanje in
pomoč; osebe, ki prostovoljno sodelujejo v
Civilni zaščiti;
– udeleženci usposabljanj v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS,
udeleženci usposabljanj v programih, ki jih
organizira Uprava RS za zaščito in reševanje oziroma Izobraževalni center za zaščito
in reševanje RS, zunanji predavatelji in inštruktorji Izobraževalnega centra za zaščito
in reševanje RS;
– poveljnik, namestnik poveljnika Civilne zaščite RS in člani štaba Civilne zaščite
RS ter poveljniki, namestniki poveljnikov in
člani regijskih štabov Civilne zaščite (skupaj
400 oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času, ko odidejo od doma na obveznost, med obveznostjo in do vrnitve domov;
Skupina II.
2.1. Pripadniki SV na stalnih dolžnostih v
tujini (100 oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času od odhoda od doma na opravljanje dolžnosti v tujino, med opravljanjem
dolžnosti v tujini in do vrnitve domov;
2.2. Vojaški diplomatski predstavniki in
administrativno tehnično osebje s statusom
vojaške osebe na delu v tujini (27 oseb);
Trajanje zavarovanja:
V času od odhoda od doma na opravljanje dolžnosti v tujino, med opravljanjem
dolžnosti v tujini in do vrnitve domov;
Skupina III.
3.1. Pripadniki SV v mirovnih misijah, ki
so nameščeni na kriznem območju z nepretrganimi ali ponavljajočimi spopadi, oziroma
pogostimi incidenti. Zavarovanje krije nezgode pri opravljanju dela po nalogu sklenitelja zavarovanja v mirovni misiji in vključuje
tudi rizike vojnega dogajanja in terorističnih
dejanj (435 oseb).
Trajanje zavarovanja:
V času od odhoda od doma na opravljanje dolžnosti v mirovno misijo, med opravljanjem dolžnosti v mirovni misiji in do vrnitve
domov.
Nezgodno zavarovanje oseb vključuje:
smrt zaradi nesreče pri delu in trajno izgubo
splošne delovne zmožnosti zaradi nesreče
pri delu.
Obseg zavarovanja:
Zavarovanje za nesreče pri delu, katerih
posledica je trajna izguba splošne delovne
zmožnosti ali smrt.
Pravice iz zavarovanja:
Odškodnina oziroma zavarovalnina za
trajno izgubo splošne delovne zmožnosti in
za smrt zaradi nesreče pri delu.
Podrobnejša speciﬁkacija (zavarovalne
vsote) je razvidna iz razpisne dokumentacije
stran 15-18.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: isto kot
v II.1.6) Opis/predmet javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za obdobje
enega leta – dvanajstih mesecev – za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora priložiti:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe
(priloga št. 6),
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b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(priloga št. 4).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
zavarovalne premije v štirih enakih četrtletnih obrokih, 30. dan od dneva uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodnega
registra (ali druge ustrezne evidence), izdanega v letu 2005.
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence.
Dovoljenje oziroma odločbo izda pristojni
organ upravne enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj, za opravljanje določene dejavnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna izjava, skladno s 44. členom
ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
ni potrebno.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje (Kazenska evidenca), da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni in lastna izjava v skladu s 44.
členom ZJN-1-UPB1 dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo, 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.
4. da ni zoper ponudnika 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 katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo: fotokopija potrdila izdanega s
strani sodišča oziroma pristojnega organa,
ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od
30 dni;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: fotokopija potrdila, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež in ki na dan oddaje
ponudbe ni starejše od 30 dni
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ki na da oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni.
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Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je priložil:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe
(vzorec v prilogi št. 6);
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo posla – pogodbenih obveznosti (vzorec izjave v prilogi št. 4, vzorec
garancije v prilogi št. 5);
2. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) podatki o plačilni sposobnosti;
– fotokopija obrazca BON 2, izdanega
v letu 2005:
– ponudnik na dan pred sestavitvijo obrazca ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in v zadnjih 6 mesecih je imel ponudnik
dospele neporavnane obveznosti 0 dni ali
– fotokopija potrdila poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti ni bil
blokiran, izdanega v letu 2005;
3. da je priložil reference s priloženimi
potrdili petih pogodbenih partnerjev, s katerimi največ sodeluje in vrednostjo poslov
– da je navedel podatke o najvažnejših pogodbah na področju javnega naročila (izjava
in podatki v prilogi št. 2).
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.2.1.3) Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo sposobnost za izvedbo javnega naročila – obvezna dokazila
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo (priloga 7),
2. da je priložen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe na javni razpis (poglavje III.-str. 9 razpisne dokumentacije),
3. da je priložen cenik (izpolnjen, podpisan, žigosan) (priloga št.: 1 in 1A),
4. da je priložena izjava o pozavarovanju, izjava ponudnika (podpisana in požigosana) (priloga št. 3),
5. da je priložena potrditev veljavnosti
ponudbe in roka plačila (podpisana in požigosana) (priloga št. 3),
Ponudba velja do morebitne sklenitve
pogodbe oziroma do dokončne izvedbe posla.
Vse cene v ponudbi so ﬁksne za čas veljavnosti pogodbe.
Plačilo zavarovalne premije v štirih enakih četrtletnih obrokih, 30 dan od dneva
uradnega prejema računa na naročnikov
naslov.
6. da so priloženi pogoji ponudnika, ki se
nanašajo na zahtevano vrsto zavarovanja in
obrazci za prijavo nezgode in priložena izjava v prilogi št. 8 (podpisana in žigosana),
7. da je priložen vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan in žigosan) (priloga št. 9).
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
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.
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Ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za
sposobnost bodo ocenjeni na podlagi ocenjevalnega merila: najnižja cena.
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najnižjo ceno.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-329/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 11. 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 292/2005-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
1119119-7141998-00000292) 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 23. 11. 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 dokončne izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo dne 24. 11. 2005 ob 11.
uri na Ministrstvu za obrambo, Direktorat
za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-27336/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 15.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 054/2005-3L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava obrazcev in tiskanje ter oddajanje
pošiljk pošti v prenos za potrebe RTV
prispevka.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.00.00.00-7.
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: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 1. 2006 v višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je najmanj 30 dni od
dneva prejema pravilno izstavljenega računa za vsako posamezno storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 054/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
054/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 054/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu št. 01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa
je brezplačna. Način plačila je negotovinski,
na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106,
sklic na številko 00-51-634-566 z oznako
predmeta plačila (RTV 054/2005-1L-ODP/S)
in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 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 31. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 11. 2005
ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-27497/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Poslovno-komercialna šola Celje, kontaktna
oseba: Petra Škoﬂić, Kosovelova ulica 4,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/54-82-930,
faks 03/54-41-645, elektronska pošta: petra.skoﬂic@guest.arnes.si, internetni naslov:
www.pksola.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA-14.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje objektov Poslovno-komercialne
šole Celje na lokaciji Kosovelova ulica 4
in Mariborska ulica 2, Celje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Poslovno-komercialna šola Celje, Kosovelova ulica 4, 3000 Celje,
– Poslovno-komercialna šola Celje, Mariborska ulica 2, 3000 Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: redno
in občasno čiščenje površin v skupni izmeri
5985 m2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 12. 2005, konec 30. 11. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeni
so 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: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 71 z dne 25. 7. 2003, Ob-98795/03.
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 7. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2005 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 2. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2005
ob 10.30; Kosovelova ulica 4, 3000 Celje
– konferenčna soba/pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Poslovno-komercialna šola Celje
Št. 362
Ob-27503/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba: Srečko Kogoj, Pot Sv. Antona 49, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 00386(0)5/373-44-13,
faks 00386(0)5/377-36-51, elektronska pošta: srecko.kogoj@pb-idrija.si, internetni naslov: www.pb-idrija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba: Terezija Keršmanc, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija,
Slovenija, tel. 00386(0)5/373-44-21, faks
00386(0)5/377-36-51, elektronska pošta
rezi.kersmanc@pb-idrija.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Psihiatrična bolnišnica Idrija, kadrovska
služba, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija,
Slovenija, tel. 00386(0)5/373-44-23, faks
00386(0)5/377-36-51, elektronska pošta:
psihiatrija@pb-idrija.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve IA/14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje bolnišničnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje tal in opreme prostorov v objektih psihiatrične bolnišnice Idrija v skupni površini tal
bruto 10.042 m2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: čiščenje se izvaja redno – večkrat dnevno, temeljito – praviloma enkrat
tedensko, generalno – praviloma dvakrat
letno, dezinfekcija po navodilih oziroma po
potrebi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni; začetek 1. 1. 2006 in/ali
konec 31. 12. 2010.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudb v
vrednosti 8,500.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni rok 60 dni od dneva izstavitve
računa
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ni vpisan v kazensko evidenco;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
– da ima plačane vse davke, prispevke
in druge dajatve;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, da poslovanja ponudnika ne
vodi prisilna uprava, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da opravlja storitve čiščenja prostorov
najmanj v enem javnem zdravstvenem zavodu v času oddaje ponudbe;
– da zagotavlja ustrezno opremo in pripomočke za opravljanje storitev;
– da zagotavlja ustrezno število ustrezno
usposobljenih delavcev;
– da pozna in uporablja navodila za delo
pri obvladovanju bolnišničnih okužb, da pozna delo z razkužili in delo z odpadki, ki nastajajo v zdravstveni dejavnosti;
– da bo v roku 2 mesecev od sklenitve
pogodbe zagotovil za vse svoje zaposlene
na lokaciji naročnika cepljenje proti hepatitisu B;
– da ima certiﬁkat kakovosti za dejavnost
čiščenja: SIST EN ISO 9001: 2000 in certiﬁkat ISO 14001.
III.2.1.1) pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik JN: 01-400/1-2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005.

Stran

7498 /

Št.

91 / 14. 10. 2005

Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije plačilo na podračun
enotnega zakladniškega računa številka:
01100-6030276924 pri Banki Slovenije, z
navedbo davčne številke in številke javnega
naročila: 01-400/1-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 ali 59 dni
od odposlanja obvestila do 11. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 13. uri; prostor: seminar v stavbi »S«
Psihiatrične bolnišnice Idrija, Pot Sv. Antona
49, 5280 Idrija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik ne
bo organiziral sestanka s ponudniki; ogled
lokacije možen po predhodnem dogovoru
z naročnikom.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Ob-27504/05
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: Irena Miko Udir, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-84-15,
faks 04/586-84-01, elektronska pošta: irena.miko-udir@sb-je.si, internetni naslov:
www.sb-je.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 06/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitev pranja bolnišničnega
perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: prevzem perila v SB Jesenice, izvedba storitve na lokaciji izvajalca,
dostava perila naročniku. Prevoz zagotovi
izvajalec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
30.000 kg bolnišničnega perila mesečno
(pranje, likanje, vzdrževanje, transport do
pralnice in nazaj, sortiranje) za dobo 3 let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
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izstavitvi računa in njegove potrditve s strani
odgovorne osebe naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis registracije družbe ponudnika pristojnega registrskega sodišča, ki sme biti izdan ali notarsko overjen največ 15 dni pred
dnevom javnega odpiranja ponudb,
– izpisek iz upravne ali druge evidence, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je takšno dovoljenje zahtevano
na podlagi posebnega zakona
ali
– lastna izjava o izpolnjevanju pogojev
za začetek opravljanja dejavnosti, kadar izdaja posebnega dovoljenja ni predpisana,
– izjava ponudnika, dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo kot izjava pod
prisego, da ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– Izpis iz kazenske evidence, ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje, da ponudnik zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen,
– izjava oziroma potrdilo pristojnega sodišča, da zoper ponudnika ni začet postopek prisilne poravnave, stečaja, likvidacije
ali katerikoli drug postopek katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja ter da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe, ki sme biti
izdana največ 30 dni pred dnevom javnega
odpiranja ponudb,
– izjava DURS, ki dokazuje, da ima ponudnik plačane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom, ki sme biti
izdana največ 30 dni pred dnevom javnega
odpiranja ponudb
– izjava pristojnega organa, da ponudniku v zadnji petih letih pred objavo javnega
naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
– izjava – zaveza ponudnika na podlagi določil Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99),
– izjava o nepovezanosti,
– izjava ponudnika, da so vsi podatki, ki
jih je ponudnik predložil naročniku točni in
nezavajujoči,
– vsa dokazila od C 01 do vključno C 10
za vse podizvajalce, ki jih ponudnik navaja
v ponudbi, po enakem vrstnem redu, za
vsakega podizvajalca ločeno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših opravljenih storitev v zadnjih 3 letih, z navedbo vrednosti
pogodb, datumi sklenitev pogodb in navedbo naročnikov, ki morajo dokazilo v obliki
potrdila žigosati, izpolniti in podpisati,
– opis tehnične opremljenosti ponudnika
s katerim dokazuje, da znaša dnevno obseg
opranega perila 5 ton,
– opis dostavnega vozila za odvoz umazanega in dostavo čistega perila,
– navedbo kvaliﬁkacij in izkušenj (referenc) vodstvenega in tehničnega osebja,
predvidenega za izvedbo javnega naročila,
– certiﬁkati pooblaščenih organov za
nadzor kakovosti v skladu s standardi in metodami za pranje tekstilij (RAL-GZ 992/1).

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo – Pranje perila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2005 ob 10.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2005
ob 12. uri; Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 15/2005
Ob-27511/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Velenje, kontaktna oseba:
mag. Peter Kovač, Urad za negospodarske
javne službe, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-16-46, faks 03/896-16-56,
elektronska pošta: peter.kovac@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Velenje, kontaktna oseba: Bernarda Čas-Čeru, Titov trg 1, glavna pisarna,
soba št. 10, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-16-61, faks 03/896-16-21, elektronska pošta: bernarda.cas-ceru@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN S -7 /05 PK.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz učencev osnovnih šol v Mestni
občini Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občina Velenje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A – storitve 2.
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.
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II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
obseg relacij je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Relacije so oblikovane v sklope, in sicer:
sklop 1: Osnovna šola Šalek – 1 x 15 do
25 sedežni avtobus:
– podsklop:1.1: Loke–Šalek–Loke,
– podsklop 1.2.: Loke–Šalek–Loke,
– podsklop 1.3.: P. Kozjak Klinc–Šalek–
P. Kozjak;
sklop 2: Osnovna šola Šalek – 1 x 15 do
25 sedežni avtobus:
– podsklop:2.1: Ožir–Šalek,
– podsklop 2.2.: Šenbric–Šalek,
– podsklop 2.3.: Trebeliško–Šalek,
– podsklop 2.4.: Dolič–Šalek,
– podsklop 2.5.: P. Kozjak–Šalek;
sklop 3: Osnovna šola Anton Aškerc, Gustav Šilih in CVIU – 1 x 15 do 25 sedežni
avtobus in 1 x 45 do 55 sedežni avtobus:
– podsklop 3.1.: Podkraj – Pesje – Anton
Aškerc (AA),
– podsklop 3.2.: Podkraj (pokopališče)
– AA,
– podsklop 3.3.: Andraž – Pesje,
– podsklop 3.4.: Andraž – Podkraj –
CVIU;
Opomba: Učenci Centra za vzgojo izobraževanje in usposabljanje, Velenje, so
na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli
uvrščeni v kategorijo otrok s posebnimi potrebami. Zaradi speciﬁke njihovega prevoza je potrebno vozilo prilagojeno za vožnjo
invalidov.
sklop 4: Osnovna šola Gustav Šilih (Šentilj) – 1 x 15 do 25 sedežni avtobus:
– podsklop 4.1.: Podkraj–Silova–Bundrla–Pirh-križišče–Velenje,
– podsklop 4.2.: Ložnica–Kote–Laze–
Podkraj–Šentilj,
– podsklop 4.3.: Ložnica–Kavče–Velenje;
sklop 5: Osnovna šola Gorica (Vinska
Gora) – 1 x 15 do 25 sedežni avtobus:
podsklop 5.1.: Prelska–Vinska Gora,
podsklop 5.2.: Obirc–Črnova–Vinska
Gora,
podsklop 5.3.: Prelska – Laze – CVIU,
podsklop 5.4.: Janškovo selo – Gorica,
podsklop 5.5.: Lipje – Bevče – Gorica;
sklop 6: Osnovna šola Miha Pintar-Toledo in Livada – 1 x 45 do 55 sedežni avtobus,
podsklop 6.1.: Graška gora–Plešivec–
Škale–Velenje,
podsklop 6.2.: Vinska Gora – Gorica;
sklop 7: Osnovna šola Miha Pintar-Toledo in Livada – 1 x 15 do 25 sedežni avtobus,
podsklop 7.1.: Cirkovce–Hrastovec–Livada,
podsklop 7.2.: Šmart. Cirkovce–Cirkovce–Hrastovec–Škale–Livada.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za leto 2005/06.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2005; konec 31. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudb v višini 10%
ponudbene vrednosti (letne/z DDV), izjava
ponudnika o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora dokazati usposobljenost in sposobnost za izvedbo javnega naročila skladno z 42., 42.a, 45. in 46. členom
ZJN-1 in izpolniti tudi druge pogoje, ki so
določeni z razpisno dokumentacijo. Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjujejo pogoje
za udeležbo tudi njegovi podizvajalci, če jih
navaja v ponudbi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen ter
izjavo, zahtevano v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja oziroma
izjava v skladu z razpisno dokumentacijo,
– izjava, da ponudnik ni dal zavajajočih
podatkov v zvezi z izpolnjevanjem pogojev
za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnavi davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih
obveznosti v skladu s predpisi,
– družbe: BON 1,
– samostojni podjetniki: BON 1/SP,
– druga dokazila skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– licenca za opravljanje prostega cestnega prevoza oseb v notranjem cestnem
prometu,
– seznam razpoložljivih motornih vozil,
– dokazilo o starosti vozil, s katerimi bo
ponudnik izvajal prevoze šolskih otrok v
Mestni občini Velenje (fotokopija prometnega dovoljenja),
– dokazilo o vozniku, ki vozi vozilo, s
katerim se prevaža skupina otrok, da ima
najmanj tri leta vozniško dovoljenje (potrdilo
o poklicnih vozniških izkušnjah),
– drugi podatki in izjave skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
– Zakon o prevozih v cestnem prometu,
– Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki, s katerimi se vozijo
skupine otrok,
– druga veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
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:
v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN S-7/05 PK.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do 14. 11.
2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 11. 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: 14. 1. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: strokovna komisija in
predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2005
ob 11. uri; Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, sejna soba št. 28/I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: isto kot v I.1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:10. 10. 2005.
Mestna občina Velenje
Št. 430-153/2005
Ob-27541/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 24.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za izvedbo
tečajev slovenskega jezika za begunce,
št. 430-153/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izvedba tečajev
slovenskega jezika za begunce, na podlagi
8. člena Uredbe o pravicah in dolžnostih
beguncev v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št.
33/04, 129/04). Podrobnejši opis predmeta
je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: tečaji se bodo izvajali v
prostorih ponudnika-izvajalca, ki se morajo
nahajati na območjih policijskih uprav (v nadaljevanju PU) iz posameznih sklopov, za
katere se ponudnik prijavlja.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.00.00-4.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.00.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev slovenskega jezika za begunce na območju PU
Ljubljana.
3) Obseg ali količina: okvirni obseg javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
Javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev, v ocenjeni okvirni vrednosti za dve
leti 17,760.000 SIT z DDV.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.00.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev slovenskega jezika za begunce na območju PU
Maribor in PU Murska Sobota.
3) Obseg ali količina: okvirni obseg javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
Javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev, v ocenjeni okvirni vrednosti za dve
leti 2,960.000 SIT z DDV.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.00.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev slovenskega jezika za begunce na območju PU
Celje in PU Slovenj Gradec.
3) Obseg ali količina: okvirni obseg javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
Javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev, v ocenjeni okvirni vrednosti za dve
leti 5,180.000 SIT z DDV.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.00.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev slovenskega jezika za begunce na območju PU
Novo mesto in PU Krško.
3) Obseg ali količina: okvirni obseg javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
Javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev, v ocenjeni okvirni vrednosti za dve
leti 2,960.000 SIT z DDV.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.00.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev slovenskega jezika za begunce na območju PU
Postojna.
3) Obseg ali količina okvirni obseg javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
Javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev, v ocenjeni okvirni vrednosti za dve
leti 4,440.000 SIT z DDV.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.00.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev slovenskega jezika za begunce na območju PU
Koper in PU Nova gorica.
3) Obseg ali količina: okvirni obseg javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
Javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev, v ocenjeni okvirni vrednosti za dve
leti 1,480.000 SIT z DDV.
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Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.00.00-4.
2) Kratek opis: izvajanje tečajev slovenskega jezika za begunce na območju PU
Kranj.
3) Obseg ali količina: okvirni obseg javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji.
Javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev, v ocenjeni okvirni vrednosti za dve
leti 2,220.000 SIT z DDV.
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: okvirni
obseg javnega naročila je naveden v razpisni dokumentaciji. Javni razpis se izvaja
za obdobje 24 mesecev, v ocenjeni okvirni vrednosti za dve leti 37,000.000 SIT z
DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen mesečno.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega Akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni Akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek (za samostojne podjetnike: potrdila, da
so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov), potrdilo da je ponudnik poravnal
davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opis poteka tečajev, izjava ponudnika o zagotovitvi ustreznega kadra, ki
je sposoben izvesti naročilo in lokacije, na
katerih se bo izvajal predmet javnega razpisa.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: 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: 430-153/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 11. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43015305, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, Ljubljana,
IBAN SI 56011006370171132, Swift Code
BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega
roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen dni,
ko državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi
po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno
dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo
za pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku in
dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 11. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4,
(medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: opomba pod
točko IV.2): v primeru, da bo prispelo za
isti sklop več ponudb z isto ceno, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil izvajanje tečaja
na sedežu posamezne PU za posamezen
sklop (v sklopih, kjer se naročilo izvaja za
dva PU-ja, se kot sedež upošteva eden od
PU-jev). V primeru, da bosta dva ali bo več
ponudnikov ponudilo izvajanje tečaja na sedežu posamezne PU, pa bo za ta sklop izbran ponudnik, ki bo za posamezen sklop
ponudil izvajanje naročila na več lokacijah.
V tem primeru se število lokacij ugotavlja na
podlagi izpolnjene priloge št. II/8 iz razpisne
dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-27641/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
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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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje konzultantskih in inženirskih
storitev pri upravljanju, vzdrževanju in
varstvu državnih cest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območje Republike
Slovenije.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2008.
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 preneha
nje 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,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
– povprečni letni promet konzultantskih
ali inženirskih storitev (na visokih ali nizkih

gradnjah) v zadnjih treh letih v višini 150
mio SIT,
– uspešne izkušnje v zadnjih 5 letih kot
glavni konzultant – inženir pri vsaj enem
projektu vzdrževanja, sanacije, modernizacije, obnove ali rekonstrukcije javnih cest.
Pri tem mora znašati vrednost izvršenih konzultantskih ali inženirskih storitev na takih
projektih v vsaj enem letu v zadnjih 5 letih
vsaj 50 mio SIT,
– vodilni kadri za posamezne grupe
opravil morajo biti osebe z ustrezno izobrazbo in delovnimi izkušnjami.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: z dne 26. 8. 2005,
Ob-22713/05.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2005.
Cena: 15.000 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.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2005 za tehnični del, 5. 12. 2005 za ﬁnačni del, do 9.
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: 30. 11. 2005
ob 10. uri – za tehnični del, 5. 12. 2005 ob
10. uri – za ﬁnančni del, 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
2,000.000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 1518
Ob-27646/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
kontaktna oseba: Dragan Vučković, univ.
dipl. ek., Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-16-75, faks 01/231-20-86,
elektronska pošta: zdrzz@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: oseba javnega
prava.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 9.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-03/NR-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje notranjega revidiranja v javnih
zdravstvenih zavodih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: javni zdravstveni zavodi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Splošno bolnišnico Maribor.
3) Obseg ali količina: nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Psihiatrično bolnišnico Begunje.
3) Obseg ali količina:
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Bolnišnico Sežana.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Splošno bolnišnico Jesenice.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Center za zdravljenje otrok Šentvid pri Stični.
3) Obseg ali količina: plače, osebni prejemki, povračila stroškov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Splošno bolnišnico Trbovlje.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Splošno bolnišnico Novo mesto.
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3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Splošno bolnišnico Murska Sobota.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Bolnišnico Topolšica.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Koper.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Izola.
3) Obseg ali količina:
– podjemne in avtorske pogodbe,
– blagajniško poslovanje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Postojna.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Ivančna Gorica.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
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Sklop št. 14
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Ribnica.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Kamnik.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Medvode.
3) Obseg ali količina: plače, osebni prejemki, povračila stroškov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Hrastnik.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Trbovlje.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 19
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Kočevje.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 20
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Grosuplje.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,

– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 21
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Litija.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 22
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Domžale.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 23
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Trebnje.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 24
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Črnomelj.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 25
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Novo mesto.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračilo stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 26
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Metlika.
3) Obseg ali količina: nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 27
2) Kratek opis: izvajanje notranje revizije
za Zdravstveni dom Nova Gorica-Osnovno
zdr. varstvo.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
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– nabave blaga, storitev in gradenj,
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 28
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Tolmin.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 29
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Ajdovščina.
3) Obseg ali količina: nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 30
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Slovenska Bistrica.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 31
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Mozirje.
3) Obseg ali količina:
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 32
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Velenje.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 33
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Murska Sobota.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 34
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Ljutomer.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 35

2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Gornja Radgona.
3) Obseg ali količina:
– blagajniško poslovanje,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 36
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Lendava.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– blagajniško poslovanje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 37
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota.
3) Obseg ali količina:
– nabave blaga, storitev in gradenj,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 38
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Dravograd.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 39
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Radlje ob Dravi.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– podjemne in avtorske pogodbe.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 40
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Ravne na Koroškem.
3) Obseg ali količina: plače, osebni prejemki, povračila stroškov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 41
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Slovenj Gradec.
3) Obseg ali količina: plače, osebni prejemki, povračila stroškov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 42
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota.
3) Obseg ali količina:
– podjemne in avtorske pogodbe,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 43
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zavod za zdravstveno varstvo
Koper.
3) Obseg ali količina: blagajniško poslovanje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 44
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zavod za zdravstveno varstvo
Kranj.
3) Obseg ali količina: nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 45
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zavod za zdravstveno varstvo
Celje.
3) Obseg ali količina:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov,
– nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
Sklop št. 46
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Logatec.
3) Obseg ali količina: nabave blaga, storitev in gradenj.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 31. 3. 2006.
Sklop št. 47
2) Kratek opis: izvajanje notranjega revidiranja za Zdravstveni dom Ilirska Bistrica.
3) Obseg ali količina: blagajniško poslovanje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 12. 2005, dobava
31. 3. 2006.
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:
Revidiranje:
– plače, osebni prejemki, povračila stroškov: 35 x,
– podjemne in avtorske pogodbe: 25 x,
– nabave blaga, storitev in gradenj:
31 x,
– blagajniško poslovanje: 16 x,
– popis osnovnih sredstev in drobnega
inventarja: 16 x.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 dni od oddaje naročila, začetek 15. 12. 2005, konec
31. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: predložitev podpisanih menic ob podpisu pogodbe v višini 10% pogodbene vrednosti
kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 45-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.

Stran

7504 /

Št.

91 / 14. 10. 2005

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Pravilnik o
usmeritvah za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih ﬁnanc (Ur. l. RS,
št. 72/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-03/NR-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 11. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR:
02014-0253693764 Združenja pred dvigom
dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je
možno dobiti tudi po pošti ob predhodnem
dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih
o naslovu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika,
zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2005
ob 12. uri; Ljubljana, Njegoševa 8.
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: 9. 10. 2005.
Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije
Št. 110-1/05
Ob-27664/05
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. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: 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: Karmen Šobič, Kot-
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nikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00563.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Maribor–Lenart z razcepom
Dragučova.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Maribor–Lenart z
razcepom Dragučova.
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 6,495.000 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 bilančne izkaze za
zadnja tri leta.
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 zahtevnih objektov, na katerih
je ponudnik nastopal kot glavni izvajalec zunanje kontrole kvalitete, v zadnjih treh letih,
– 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 delavcev ponudnika.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00563.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 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 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". Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 12. 2005 do 8.30.
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: 2. 12. 2005
ob 9. 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: 11. 10. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-27325/05
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: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava lesa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 11. 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 31. 12. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2005
ob 10. uri; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-27326/05
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: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava peska in betona.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
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.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 11. 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 30. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2005
ob 9.30; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-27327/05
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: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-21-086, faks 03/56-52-120, elektronska pošta: rth@rth.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava ventilacijskih cevi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
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: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki mora biti
v veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v
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primeru, da je ponudbena vrednost višja od
30,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: ponudba mora biti izdelana v
skladu s pogoji razpisa.
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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2005.
Cena: 12.000 SIT (10.000 SIT plus
DDV).
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri NLB Banki Zasavje
d.d., Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno navesti za kateri razpis se plačuje
dokumentacija in pisno sporočiti Stanetu
Medvešku vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 11. 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 30. 11. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2005
ob 9.15; Trbovlje, sejna soba RTH d.o.o.,
Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-27328/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Branko
Filipič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., vsak
delovni dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/220-01-28 – splošni del; Robert Šušek; tel. 02/220-01-70 – tehnični del,
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektromaribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Brauner Bojana, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
terenska vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 14,000.000
SIT; 3 kosi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 3 mesece od oddaje naročila; konec do 9. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, 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.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 98 točk,
2. rok plačila: 2 točki.
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: 11. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 11. 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: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 11. 2005
ob 11. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del, Branko Filipič; tel. 02/220-02-86 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-27329/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Mateja Podlesnik – za splošni del, Sašo
Trunkl – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: vsak delovni dan med 7.30
in 9.30, Mateja Podlesnik, tel: 02/220-01-28
– splošni del; Sašo Trunkl; tel: 031-384-929
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/220-01-07,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: osebni računalniki
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
6,800.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava do 30. 12. 2005.
Sklop št. B
2) Kratek opis: prenosni računalniki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
1,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava do 30. 12. 2005.
Sklop št. C
2) Kratek opis: tiskalniki.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
1,200.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava do 30. 12. 2005.
Sklop št. D
2) Kratek opis: strežniki – diski.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
1,500.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava do 30. 12. 2005.
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: ocenjena vrednost javnega razpisa: 11,000.000
SIT; Sklop A: 6,800.000 SIT; sklop B:
1,500.000 SIT; sklop C: 1,200.000 SIT; sklop
D: 1,500.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec do 30. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, 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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 98 točk,
2. rok plačila 2 točki.
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: 11. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 11. 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: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 11. 2005
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del, Sašo Trunkl;
tel. 031-384-929 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-27337/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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: RTV 061/2005-E-POG/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
TV oddajnik za OC Nanos z nadzornim in
krmilnim sistemom.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OC Nanos, Ljubljana,
Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.20.00.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.20.00.00-5.
2) Kratek opis: TV oddajnik moči 20 kW
za OC Nanos.
3) Obseg ali količina: 1 komplet.
Sklop B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00-8.
2) Kratek opis: nadzorni in krmilni sistem.
3) Obseg ali količina: 1 komplet.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: TV oddajnik moči 20 kW za
OC Nanos – 1 komplet,
– sklop B: nadzorni in krmilni sistem – 1
komplet.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna do 31. 12. 2005 v višini 1,000.000 SIT
(samo za sklop A).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 061/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 061/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
061/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 061/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. garancija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago

Stran

7508 /

Št.

91 / 14. 10. 2005

na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
061/2005. Če pa ponudniki kljub temu želijo
razpisno dokumentacijo v pisni obliki, bo
le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT (z
vključenim DDV), po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 061/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 11. 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 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2005
ob 9. uri; sejna soba komercialne službe
RTV Slovenija 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 2291/05
Ob-27474/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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., kontaktni osebi: Mitja Kosirnik, univ.
dipl. inž. rač. in informatike – tehnično področje in Irena Homovc Gačnik – splošno
področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna centrala),
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/VI nadstropje, soba št. 16,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 29/05.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup nadgradnje obstoječih mrežnih
licenc programske opreme ACAD 2002
na verzijo ACAD 2006 in nakup dodatnih
licenc ACAD 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga je skupaj z licenčnimi deklaracijami,
instalacijskimi kodami in instalacijo na lokaciji Slovenska c. 56 v Ljubljani.
Šifra NUTS: E038.
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: celotna
količina in obseg so razvidni iz Tehničnih
razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 1 mesec od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb, to je do 7. 3. 2006,
– 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: akt o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu
s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčne
uprave RS, 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 višini
500.000 SIT,
– 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:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,

– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o njegovem
statusu pri autodesku,
– pisna izjava ponudnika o certiﬁciranem
osebju za tehnično podporo.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani
obliki,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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 vrednost (80%),
2. status ponudnika pri autodesku
(10%),
3. število certiﬁciranih ljudi za izvajanje
tehnične podpore na Autodeskovi programski opremi (10%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 29/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 11. 2005 (skladno s prilogo A objave).
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.,
štev.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-29, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 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 7. 3. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 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 2. 11.
2005 do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Elektro Ljubljana,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
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Št. 2325/05
Ob-27655/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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., kontaktni osebi: Srečo Grkman, inž.
elekroenergetike – tehnično področje, Irena
Homovc Gačnik – splošno področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/23-04-000 (hišna centrala), 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/VI nadstropje, soba št. 16,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 26/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovornih terenskih vozil 4 x 4.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava tovornih terenskih
vozil 4 x 4 je avtopark naročnika na Podrečju v Domžalah.
Šifra NUTS: E038.
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: 6 kom.
tovornih terenskih vozil, skladno s tehničnimi
razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb, to je do 8. 3. 2006,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 80 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano (če je potrebno): akt o skupnem
nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– pisna izjava ponudnika, da je pooblaščen za prodajo ponujenih tovornih terenskih
vozil 4 x 4 v RS.
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 Davčne
uprave RS, 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 višini
1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o organizirani
servisni službi ponujenih tovornih terenskih
vozil 4 x 4 v RS.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani obliki,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena vrednost (95%),
2. garancijska doba (5%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 26/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 8. 11. 2005 (skladno s prilogo A objave).
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d,.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-26, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2005 ali 29 dni
od odposlanja obvestila 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: 8. 3. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2005
ob 10. 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 3. 11.
2005 do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije
Št. 2422/05
Ob-27656/05
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., kontaktni osebi: Janez Skok, univ. dipl.
inž. el. (tehnični del), Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.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 delovni dan 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
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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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 31/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega razpisa je dobava
dveh transformatorjev 110/21/36,75 kV,
YNyn6d5, 20/20/14 MVA ter prevoz in
montaža transformatorja na objektu
RTP Litija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostavna dispozicija za
razpisana transformatorja je RTP Litija - razloženo na temelj transformatorjev.
Šifra NUTS: E038.
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: celotna
količina in obseg so razvidni iz tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: predvideni dobavni rok je največ 6
mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja ponudb, tj. do 9. marca 2006,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD).
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:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a;
oba dokumenta morata odražati zadnje
stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
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predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne
starejše od 30 dni,
– BON 1 za 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 višini
1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v RD).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o prevzemu odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponujene
opreme,
– pisna izjava proizvajalca v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in
o ugotavljanju skladnosti ZTZPUS-UPB1.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– dokazilo, da je v preteklem 3-letnem
obdobju uspešno dobavil kupcem transformatorje 110/SN kV ali drugo primarno opremo 110 kV ali SN napetostnega nivoja v
skupni vrednosti vsaj enaki ali večji kot je
razpisanih transformatorjev,
– dokazilo, da so bili v preteklem 10letnem obdobju vsaj trije transformatorji
110/SN z načinom hlajenja ONAN proizvajalca ponujenega transformatorja uspešno
vgrajeni v objekte z indirektno ozemljeno SN
nevtralno točko v Sloveniji,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (89%
delež),
2. garancijski rok (6% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO ponudnika in
proizvajalca (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 31/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. novembra 2005,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.,
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-31, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. november 2005 ali
30 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 9. marca 2006 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. november
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 4.
novembra 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. oktobra 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-27543/05
Popravek
V javnem razpisu za obnovo vodovoda Senovo-Brestanica, odsek: Dovško-Senovo, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
89 z dne 7. 10. 2005, Ob-26994/05, stran
7340 (obrazec 4-SI), se popravijo naslednje točke:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijava za sodelovanje: 2. 11. 2005 do 11.
ure.
IV.3.7.2) Datum in čas odpiranja ponudb:
2. 11. 2005 ob 12. uri.
Kostak, komunalno stavbno
podjetje, d.d., Krško

Javni razpis za javna
naročila, ki jih bo
oddal koncesionar
Ob-27465/05
Popravek
V javnem razpisu številka 0172/2005 za
podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja
kategoriziranih občinskih cest v Občini Dol
pri Ljubljani, objavljenem v Ur. l. RS, št 87 z
dne 30. 9. 2005, Ob-26350/05, se spremeni točka IV.3.2) tako da glasi: skrajni rok za
sprejemanje ponudb je 28. 10. 2005.
Občina Dol pri Ljubljani
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Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-27464/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba: Franc Ogrizek, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-357,
faks 02/22-01-359, elektronska pošta:
franc.ogrizek@maribor.si v sodelovanju z
Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije,
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije,
kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, udia,
Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaj@zaps.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZIM d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj, udia, Slovenska 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-582,
faks 02/25-10-573, elektronska pošta: matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIM d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj, udia, Slovenska 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-582,
faks 02/25-10-573, elektronska pošta: matjaz.bertoncelj@zim.si in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba:
Breda Bonač Arko, udia, Vegova 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-672,
faks 01/24-20-680, elektronska pošta:
natecaj@zaps.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: ZIM d.o.o.,
kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj, udia,
Slovenska 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-582, faks 02/25-10-573, elektronska pošta: matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: dograditev Mestne občine Maribor.
II.1.2) Opis: javni, odprti, anonimni,
enostopenjski projektni natečaj za idejno
arhitekturno zasnovo dograditve stavbe
Mestne občine Maribor na Trgu generala
Maistra 3 v Mariboru.
II.1.3) Lokacija: Maribor, Trg generala
Maistra 3.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekture.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da.
Če je, navedite, za katero stroko gre:
arhitektura, urbanizem.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 12. 2005.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pripravljalcu gradiva: ZIM d.o.o., Slovenska 40, Maribor, na
TRR 25100-9700054187 pri Probanki d.d.
Maribor, sklic na "Natečaj Maistrov trg".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2006 do 15. ure
osebno v prostorih ZIM, za oddajo po pošti
se šteje dan oddaje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
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1. nagrada: 3,900.000 SIT,
2. nagrada: 2,500.000 SIT,
3. nagrada: 1,500.000 SIT.
Tri priznanja (3 x 700.000): 2,100.000
SIT.
Vse vrednosti so v bruto bruto zneskih.
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: odškodnina za sodelovanje znaša
bruto bruto 350.000 SIT za elaborat.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije: člani:
Boris Sovič, univ. dipl. inž. el., Tanja Pihlar,
univ. dipl. inž. arh., Ljubo Mišič, univ. dipl. inž.
arh., Franc Ogrizek, univ. dipl. org., doc. Jurij
Kobe, univ. dipl. inž. arh., Boštjan Vuga, univ.
dipl. inž. arh., Ivo Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh;
namestnika članov: Željko Vogrin, univ. dipl.
prav., Iztok Vodušek, univ. dipl. inž. arh; Poročevalki: Barbara Glavič, univ. dipl. inž. arh.,
Barbara Selinšek, univ. dipl. inž. arh; Skrbnik:
Matjaž Bertoncelj, univ. dipl. inž. arh.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Mestna občina Maribor

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-27209/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Branka Abramović-Piasevoli, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: branka.abramovic@gov.si, internetni naslov: www.mszs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36.12.30.00-9; dodatni predmet, glavni besednjak: 36.12.31.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-B 405-11/2005.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za zobotehnični laboratorij za
Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo Ljubljana.
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. JNVV-B 405-11/2005:
Zlatarna Celje, kontaktna oseba: Andrej Cimerman, Kersnikova 19, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-71-30, faks 03/541-11-80,
elektronska pošta: zc@zlatarnacelje.si, internetni naslov: www.zlatarnacelje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,011.594 SIT.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
JNVV-B
405-11/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS št. 36 z dne 8. 4. 2005,
Ob-9731/05.
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: 16. 9. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-27210/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Branka Abramović-Piasevoli, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-87, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: branka.abramovic@gov.si, internetni naslov: www.mszs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-B 405-16/2005.
II.5) Kratek opis: nakup avdio-vizualne
opreme za srednje šole: radiokasetofoni
s CD/MP3 predvajalniki (580 kosov), AV
sistemi 5.1 (135 kosov), prenosni CD/MP3
predvajalniki (160 kosov).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 1: Acord-92 d.o.o.,
kontaktna oseba: Sebastjan Žiga Cof,
Stegne 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-72-30, faks 01/-519-80-20, elektronska pošta: Ziga.cof@acord-92.si, internetni
naslov: www.acord-92.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,642.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 2: Virles d.o.o., kontaktna oseba: Milan Štepec, Dvoržakova 4a,
1230 Vir, Slovenija, tel. 01/721-13-23, faks
01/721-13-23, elektronska pošta: info@virles.si, internetni naslov: www.virles.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,849.670 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 3: Acord-92 d.o.o.,
kontaktna oseba: Sebastjan Žiga Cof,
Stegne 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-72-30, faks 01/519-80-20, elektronska pošta: Ziga.cof@acord-92.si, internetni
naslov: www.acord-92.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,744.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
JNVV-B
405-16/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 36 z dne 8. 4. 2005,
Ob-9730/05.
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: 16. 9. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 15/05
Ob-27270/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
PGD Hrastnik – mesto, kontaktni osebi: Ljubomir Zalezina in Draksler Slavko, Cesta
1. maja 55, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
03/56-46-600, faks 03/56-46-602.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nabava gasilskega vozila
GVC 24/50., 1+ 2, 4 x 4.
II.5) Kratek opis: nabava gasilskega vozila GVC 24/50., 1+ 2, 4 x 4.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na:
– karakteristike,
– garancija,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2005: Avtoključavničarstvo Marijan Pušnik s.p., kontaktna oseba:
Marijan Pušnik, Črešnjevec 120a, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/81-84-660,
faks 02/84-01-951, elektronska pošta: mppusnik@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,032.226,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005,
Ob-19041/05.
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: 6. 10. 2005.
Prostovoljno gasilsko društvo
Hrastnik – mesto
Št. 430-50/2005
Ob-27276/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.60.00-2.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo informacijske opreme 430-80/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 310,416.667 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. 430-50/2005 (sklopi: 1,
2 in 3): EMG d.d. Žalec, kontaktna oseba: Polona Borinc, Aškerčeva 4a, 3310 Žalec, Slovenija, tel. +386/3/712-15-20, faks
+386/3/712-15-66, elektronska pošta: Polona.Borinc@mikropis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64,186.123,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-50/2005 (sklopa: 4 in
6): Unistar LC d.o.o., kontaktni osebi: Robi
Robida in Drago Leben, Kotnikova 32, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-55-23
in 475-55-06, faks +386/1/475-56-00, elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,513.024 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-50/2005 (sklop: 5):
NIL d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Dozet,
Tivolska c. 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/474-65-00, faks +386/1/474-65-01,
elektronska pošta: Prodaja@nil.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,536.370,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-50/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 50 z dne 20. 5.
2005, Ob-13758/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-27277/05
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, internetni naslov: http://www.sb-je.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava rtg sistema
za digitalizacijo s tehnologijo fosfornih
plošč, z možnostjo tudi digitalne mamo-

graﬁje in podprt s pacs in ris sistemom
– za odčitavanje, shranjevanje, distribucijo in arhiviranje s tem sistemom zajetih
digitalnih slik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 40%,
2. kakovost – 30%,
3. funkcionalne lastnosti in tehnične
prednosti – 23%,
4. garancija in servisiranje – 7%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JR 02/2005: Interexport d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 158,544.000 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:
28. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005,
Ob-18869/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-27283/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Divača, kontaktna oseba: Zdenka Hreščak, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača, Slovenija, tel. 05/73-10-930, faks 05/73-10-940,
elektronska pošta: obcina@divaca.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup opreme za Knjižnico Divača.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištvene in strojne opreme
za Knjižnico Divača.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,400.000 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. 2: Lesnina
MG Oprema d.d., kontaktna oseba: Bogdan Zorc, Parmova 53, 1000 Ljubljana, tel.
01/436-31-54, faks 01/436-34-41, elektronska pošta: info@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,440.121 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 1119/2005 Ob-21667/05 z dne
5. 8. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Občina Divača
Št. 404-08-400/2005-9
Ob-27286/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 129/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup rezervnega
kompleta za SK2A in SK1A.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 129/2005PSP: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost aneksa je 7,314.357,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-400/2005-9.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-27297/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 398,500.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V01-51/05 – sklop 1: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10,
9000 Murska Sobota, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,639.596,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V01-51/05 – sklop 2 in 4:
ABC Pomurka-International d.d., Lendavska
11, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 43,735.419,35 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V01-51/05 – sklop 3: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,871.127,19 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V01-51/05 – sklop 5 in 12:
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,984.578,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. V01-51/05 – sklop 6:
Strmšnik d.o.o., Mariborska cesta 1, 2352
Selnica ob Dravi, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,088.870,04 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V01-51/05 – sklop 7, 8 in
15: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 35,158.485,71 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. V01-51/05 – sklop 9:
PPS-Pekarne Ptuj d.d., Rogozniška cesta 2,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,912.304,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V01-51/05 – sklop 10: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škoﬂjica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 916.528,11 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 88-90, z dne 13. 8.
2004, Ob-21787/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-27302/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 398,500.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V07-51/05 – sklop 2 in
4: MIR d.d., Ljutomerska cesta 28A, 9250
Gornja Radgona, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 64,091.079,26 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V07-51/05 – sklop 3: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,308.258,99 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. V07-51/05 – sklop 5:
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,821.722,58 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. V07-51/05 – sklop 6:
Strmšnik d.o.o., Mariborska cesta 1, 2352
Selnica ob Dravi, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,133.305,06 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V07-51/05 – sklop 7: Mercator-SVS d.d., Rogozniška cesta 8, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,193.202,76 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V07-51/05 – sklop 8, 9 in
10: Žito d.d., Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,038.419,35 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V07-51/05 – sklop 12 in
15: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 44,646.217,51 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 88-90, z dne 13. 8.
2004, Ob-21787/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-27304/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 21-Farmacevtske surovine in radiofarmaki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21: Genos, d.o.o., Trg OF
14, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,138.687,51 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,092.616,85 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljanski nasip 6,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,826.210 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro + Polo, d.o.o., Zagrebška cesta 22,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,578.065,18 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,121.348 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
IASON Labormedizin GesmbH. & CoKG,
Feldkirchner Strasse 4, A-8054 Graz-Seiersberg, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,937.400 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,992.759,90 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:
24. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-28911/04, z dne 29. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-27308/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 13-Kardiološki medicinski potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 320,000.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,599.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sind Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 64,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,218.279,17 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,715.336,84 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Ljubljana, Vodnikova
170, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,348.572,26 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,309.982,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro-Gem, d.o.o., Ljubljana, Cesta na Brdo
49, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 144.527,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mollier, d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 503.740 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,627.545,79 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 828.521,85 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,000.905,52 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Angiomedic, d.o.o., Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,613.502 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Impakta, d.d., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 681.500 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,236.830,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-529/05, z dne 14. 1. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 025-28/2005
Ob-27316/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 9 osebnih avtomobilov v izvedbi 5 vratne limuzine ali karavan.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ugodnost ponujene cene – 0,40
– servisiranje in zagotavljanje rezervnih
delov – 0,15,
– garancijski rok za motor in pogonske
dele – 0,15,
– garancijski rok za prerjavenje pločevine – 0,05,
– opremljenost z avtomatsko klimatsko
napravo – 0,05,
– poraba goriva – 0,20.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 28: ASPC Drobnič
d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Babnik, Podskrajnik 28, 1380 Cerknica, Slovenija, tel.
01/709-66-40, faks 01/709-66-41, elektronska pošta: aspc-drobnic@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 24,840.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 76 z dne 12. 8.
2005, Ob-21966/05.
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: 4. 10. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 220-1/04-103
Ob-27318/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-80, faks 05/330-15-54, elektronska pošta: internetni naslov: www.bolnisnicago.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano 220-1/04 – obdobje 1. 10. 2005–31. 3.
2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nabava živil in materiala za prehrano za naročnika v navedenem obdobju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140 mio SIT/letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 - objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Agro Gorica
d.d., Vrtojbenska 48, 5290 Šempeter, Slovenija, tel. 05/330-30-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45.407 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 -objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: BrumecRučigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
Slovenija, tel. 01/530-91-50.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 861.904 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
Slovenija, tel. 03/713-38-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,948.407 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Kmetijska
zadruga Vipava z.o.o., Goriška cesta 13,
5271 Vipava, Slovenija, tel. 05/364-43-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,064.235 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Kras d.d.,
Šepulje 31, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/731-03-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,364.715 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Ledo d.o.o.,
Brnčičeva ul. 29, 1231 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/563-22-76.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 901.243 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mariva
d.o.o., Liminjanska 111, 6320 Portorož, Slovenija, tel. 05/671-10-21.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 455.113 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mercator
Goriška d.d., Gregorčičeva 19, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/334-30-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,631.850 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84/04 z dne 30. 7. 2004: MIP
d.d., Panovška cesta 1, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/330-41-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,900.038 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mogota
d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-41-00.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,967.721 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Pecivo
d.d., Rejčeva ulica 26, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/335-83-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 552.588 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel. 01/366-60-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 738.920 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Mlinotest
d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, telefon: 05/364-45-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,686.504 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur.
l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Peloz
d.o.o., Loke 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/300-28-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,691.418 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/749-01-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,117.295,33 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS; št. 81-84 z dne 30. 7. 2004, Uroš Cej
s.p., Cesta na Čuklje 46, 5290 Šempeter:
Slovenija, tel. 05/303-57-69.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,277.176 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 220-1/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004: Žito d.d.,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, Slovenija.
tel. 01/587-61-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,399.946 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20730/04 z dne 30. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2005.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ob-27343/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna
oseba: Polona Erker, Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel 02/220-13-16
(Polona Erker), faks 02/220-12-93.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
kuhinjske opreme za potrebe osnovnih
šol in vrtcev na področju Mestne občine
Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za kuhinjsko opremo za potrebe Vrtca Koroška vrata Maribor: javno naročilo
št. 19 JR: Saksida d.o.o., kontaktna oseba:
Bojan Saksida, Na produ 28, 2354 Brestrnica, Slovenija, tel. 02/623-13-44, faks
02/623-13-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,765.630,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za kuhinjsko opremo za potrebe Vrtca
Pobrežje Maribor: javno naročilo št. 19 JR:
Saksida d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Saksida, Na produ 28, 2354 Brestrnica, Slovenija, tel. 02/623-13-44, faks 02/623-13-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,985.081,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za kuhinjsko opremo za potrebe OŠ Prežihovega Voranca Maribor: javno naročilo
št. 19 JR: Lesnina MG oprema d.d., kontaktna oseba: Janko Ogrizek, Partizanska 13a,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-48-78,
faks 02/252-67-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 120.480 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za kuhinjsko opremo za potrebe OŠ
Tabor II Maribor: javno naročilo št. 19 JR:
Lesnina MG oprema d.d., kontaktna oseba: Janko Ogrizek, Partizanska 13a, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-48-78, faks
02/252-67-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 433.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za kuhinjsko opremo za potrebe OŠ
Ludvika Pliberška Maribor: javno naročilo št.
19 JR: Drago Lorbek s.p., kontaktna oseba:
Drago Lorbek, Kamniška graba 29, 2351
Kamnica, Slovenija, tel. 02/332-28-84, faks
02/332-28-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 723.408 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za kuhinjsko opremo za potrebe OŠ
Angela Besednjaka Maribor: javno naročilo
št. 19 JR: Drago Lorbek s.p., kontaktna oseba Drago Lorbek, Kamniška graba 29, 2351
Kamnica, Slovenija, tel. 02/332-28-84, faks
02/332-28-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 610.194 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja
za kuhinjsko opremo za potrebe OŠ Bojana
Ilicha Maribor: javno naročilo št. 19 JR: AGS
gastro sistemi d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž
Jakša, Kosovelova 2, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/781-06-00, faks 01/781-06-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 834.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za kuhinjsko opremo za potrebe OŠ Franceta Prešerna Maribor: javno naročilo št. 19
JR: AGS gastro sistemi d.o.o., kontaktna
oseba: Matjaž Jakša, Kosovelova 2, 1290
Grosuplje, Slovenija, tel. 01/781-06-00, faks
01/781-06-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,516.920 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za kuhinjsko opremo za potrebe OŠ
Toneta Čufarja Maribor: javno naročilo št.
19 JR: AGS gastro sistemi d.o.o., kontaktna
oseba: Matjaž Jakša, Kosovelova 2, 1290
Grosuplje, Slovenija, tel. 01/781-06-00, faks
01/781-06-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,524.720 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja za kuhinjsko opremo za potrebe OŠ
Ivana Cankarja Maribor: javno naročilo št.
19 JR: AGS gastro sistemi d.o.o., kontaktna
oseba: Matjaž Jakša, Kosovelova 2, 1290
Grosuplje, Slovenija, tel. 01/781-06-00, faks
01/781-06-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,670.192 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:
26. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19102/05 z dne 8. 7. 2005.
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: 7. 10. 2005.
Mestna občina Maribor

Ob-27650/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Urban Seničar, Šmartinska 55,
p.p. 631, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-25, faks 01/478-27-75, elektronska pošta: urban.senicar@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/.
II.5) Kratek opis: nabava strežnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9/05-strežniki: FMC,
d.o.o., kontaktna oseba: Jože Knez, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,054.640 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije

Št. 11/05
Ob-27512/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Ob-27651/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
PGD Bistrica pri Tržiču, kontaktna oseba:
Jani Žlindra, Ročevnica 61, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/596-22-18, elektronska pošta:
pgdbistrica@volja.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava šasije za izdelavo gasilskega vozila s kompaktno
kabino, ki bo v skladu s tipizacijo vozil
GZS nadgrajeno v gasilsko vozilo GVC
24/50.
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:
1. najnižja cena,
2. reference ponudnika,
3. garancijski rok,
4. dodatne tehnične zahteve,
5. rok dobave.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Dumida d.o.o., kontaktna oseba: Cveto Videc, Spodnje Dobrenje 42a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, tel. 02/65-44-701.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,820.000 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:
8. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 17. 6. 2005,
Ob-16873/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
PGD Bistrica pri Tržiču

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Urban Seničar, Šmartinska 55,
p.p. 631, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-25, faks 01/478-27-75, elektronska pošta: urban.senicar@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/.
II.5) Kratek opis: nabava strežnika in
6 diskov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11/05-unix: S&T Hermes
Plus, d.d., kontaktna oseba: Marija Potokar, Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,613.418 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.7) Drugi podatki: naročilo je bilo oddano v skladu s 5. točko prvega odstavka
20. člena ZJN.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-27659/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave,
kontaktna oseba: Alenka Smrekar, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-23, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.12.10.00-5, dodatni predmet:
36.12.11.60-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 430-216/2005,
št. jn: 42/05 vv.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pisarniške in arhivske opreme ter usmerjevalnega označevanja za UE Izola.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,904.925 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. 42/05 vv: Atlas oprema
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Potokar, Samova 12/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/431-40-37, faks +386/1/431-52-73,
elektronska pošta: atlas-oprema@atlas-

oprema.si, internetni naslov: www.atlasoprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,353.318 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. zadeve:
430-216/2005, št. jn: 42/05 vv.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22213/05 z dne 12. 8. 2005 in
popravek Ob-22614/05 z dne 19. 8. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 403-96/2004
Ob-27665/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.30.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-96p/2005.
II.5) Kratek opis:
Predmet javnega naročila je
– točka 1: dobava čelad s pripadajočimi slušalkami, mikrofoni, torbami (standardna oprema čelad USA Gentex SPH-5)
ter pritrdilnim sistemom za očala za nočno letenje USA GENTEX SPH – 5,
– točka 2: dobava očal za nočno letenje ITT Industries Night Vision, AN/AVS-9
F4949,
– točka 3: dobava opreme za preizkušanje kvalitete očal TEST SET 20/20.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-96p/2004: Futura kanal d.o.o., kontaktna oseba: Branko Dolenc,
Gradnikova 1, 5213 Kanal, Slovenija, tel.
+386/5/305-10-84, faks +386/5/395-12-49,
elektronska pošta: futura.kanal@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost je
26,877.284,73 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-96p/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne; poziv k sodelovanju št.
1714-09-403-96p/2004/15 z dne 3. 6.
2005.
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: 7. 10. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Št. 403-208/05
Ob-27106/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Peter Kete, Cesta 5. maja 6A, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-31, faks
05/365-91-33, elektronska pošta: peter.kete@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-208/05.
II.5) Kratek opis: izgradnja pomožnega
nogometnega igrišča z umetno travo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena pogodbenih del,
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. L100-2258/05-IR: Primorje
d.d., kontaktna oseba: Jurij Lozar, Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05
36 90 000, faks 05 36 90 200, elektronska
pošta: primorje@primorje.si, internetni naslov: www.primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 64,416.828,54 SIT, ali
najnižja ponudba: 80,207.375 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-208/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS št. 71 z dne 29. 7. 2005,
Ob-20832/05.
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: 4. 10. 2005.
Občina Ajdovščina
Ob-27275/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, kontaktna oseba: Slavko Prelog, Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-48-600,
faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 07/05.
II.5) Kratek opis: adaptacija in izgradnja prizidka k obstoječemu objektu Medved.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
naročilo ni bilo oddano nobenemu ponudniku, zato se postopek ponovi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 07/05.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 72 z dne 29. 7.
2005, Ob-21276/05.
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: 5. 10. 2005.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 360-01/05-4439
Ob-27278/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni stanovanjski sklad Občine Ljutomer, kontaktna oseba: Lilijana Koser, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer,
Slovenija, tel. +386/2/584-90-40, faks
+386/2/581-16-10, elektronska pošta: lilijana.koser@ljutomer.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rušenje obstoječega
in izgradnja nadomestnega večstanovanjskega objekta na Ivana Kavčiča 10
v Ljutomeru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 351-01-LK/05-GD/1-JSS:
PGP Projektiranje, gradbeništvo in posredovanje Ljutomer d.o.o., kontaktna oseba:
Josip Zadravec, Ormoška cesta 3, 9240
Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-11-40,
faks +381/2/582-15-03, elektronska pošta:
komerciala@pgp-ljutomer.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 61,235.334,08 SIT, najvišja ponudba
78,281.415,73 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
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pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-22107/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Javni stanovanjski sklad
Občine Ljutomer
Ob-27288/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Damijan Bedek, univ.
dipl. inž. str., Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-464, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: damijan.bedek@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupina 500,
502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35200-05/2005/0801/DB.
II.5) Kratek opis: cesta Ledina – komunalna ureditev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 285 mio 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. 35200-05/2005/0801/DB:
Nigrad JKP d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 264,196.482,14 SIT;
najvišja ponudba 391,747.199,88 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2005.
Mestna občina Maribor
Ob-27317/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sveta Ana, kontaktna oseba: Viktor
Kapl, Sveta Ana v Slov. goricah 17, 2233
Sveta Ana v Slov. Goricah, Slovenija, tel.
02/729-58-80, faks 02/729-58-85, elektronska pošta: obcina@sv-ana.si, internetni naslov: www.sv-ana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34404-010/2005.
II.5) Kratek opis: modernizacija občinskih cest v letu 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 34404-010/2005:
Cestno podjetje Maribor, kontaktna oseba: Janez Škoberne, Iztokova ul. 30, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/429-35-00, faks
02/420-17-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,820.810 SIT;
najnižja ponudba 23,820.810 SIT, najvišja
ponudba 43,589.604,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34404-010/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 36 z dne 29. 7.
2005, Ob-20954/05
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: 4. 10. 2005.
Občina Sveta Ana
Ob-27466/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktni osebi: Darko Hrovat in Boštjan Zavrl, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/23-73-156,
04/23-73-152, faks 04/23-73-107, elektronska pošta: darko.hrovat@kranj.si; bostjan.zavrl@kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 splošna dela na
področju nizkih gradenj.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35101-0183/2002-46/09.
II.5) Kratek opis: obnova lokalne ceste 183050 Goriče–Trstenik–Bašelj–Zg.
Bela–Preddvor od križišča za Babni vrt
do občinske meje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok izvedbe,
– garancijsko dobo,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35101-0183/2002-46/09:
Cestno podjetje Kranj, d.d., kontaktna oseba: Stane Remic, dipl. inž. grad., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-60-23, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: stane.remic@cpkranj.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 95,369.251,60 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19474/05 z dne 15. 7. 2005.
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: 7. 10. 2005.
Mestna občina Kranj
Ob-27467/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktni osebi: Darko Hrovat in Boštjan Zavrl, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/23-73-156,
04/23-73-152, faks 04/23-73-107, elektronska pošta: darko.hrovat@kranj.si; bostjan.zavrl@kranj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1 splošna dela na
področju nizkih gradenj.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35101-0205/2005-46/09.
II.5) Kratek opis: ureditev Koroške ceste v Kranju na odseku od Jelenovega
klanca do Slovenskega trga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– rok izvedbe,
– garancijsko dobo,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35101-0205/2005-46/09:
Cestno podjetje Kranj, d.d., kontaktna oseba: Stane Remic, dipl. inž. grad., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-60-23, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: stane.remic@cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 67,132.164 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20594/05 z dne 22. 7. 2005.
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: 7. 10. 2005.
Mestna občina Kranj

Št. 110-1/05
Ob-27500/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.0.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00082.
II.5) Kratek opis: obnova predorov Debeli hrib in Mali vrh ter viadukta Reber.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 598,300.000 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. 1: Siteep d.d., kontaktna
oseba: Aleš Napast, univ. dipl. inž. grad.,
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 199,858.853 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: SCT d.d., kontaktna
oseba: mag. Drago Dvanajščak, dipl. inž.
rud., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 478,765.081 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00082.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 169-62/05 z dne 17. 6. 2005.
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: 7. 10. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-27502/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
288.23.2.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000285.
II.5) Kratek opis: izgradnja PHO Brezovica III. faza.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,500.000 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: SCT d.d., kontaktna oseba:
Stanislav Černe, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 104,510.720,65 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) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000285.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 161-87/05 z dne 10. 6. 2005.
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: 7. 10. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 36007-001/2005
Ob-27514/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škofja Loka, kontaktni osebi:
Boštjan Cuznar in Irma Tancek, Poljanska
cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/51-12-300, faks 04/51-12-301, elektronska pošta: obcina@skofjaloka.si, internetni
naslov: www.skofjaloka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 353-21/2002.
II.5) Kratek opis: obnova javne kanalizacije in vodovoda v Kopališki ulici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,430.740,10 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena (70 točk),
– rok izvedbe del (10 točk),
– garancijska doba (10 točk),
– reference (10 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 353-21/2002: Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo
cest, d.d., kontaktna oseba: Stane Remic,
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30, elektronska pošta: stane.remic@cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,065.449,46 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:
20. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19186/05 z dne 8. 7. 2005.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Občina Škofja Loka
Ob-27648/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JGZ Brdo, kontaktna oseba: Velimir Kemec,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/26-01-500, faks 04/26-01-652, elektronska pošta: velimir.kemec@gov.si, internetni
naslov: www.brdo.com.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.220.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2-11-2-33/05.
II.5) Kratek opis: izvedba krovsko kleparskih del na ostrešju gradu Strmol.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2-11-2-33/05: SPL
d.d., kontaktna oseba: Franc Props, Frankopanska 18a, 1519 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-02-754, faks 01/23-11-139, elektronska pošta: SPL@spl.si, internetni naslov:
www.spl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 58,875.608 SIT;
najnižja ponudba 58,875.608 SIT, najvišja
ponudba 74,772.195 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2-11-2-33/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-22202/05.
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: 10. 10. 2005.
JGZ Brdo
Št. 194/05
Ob-27787/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kidričevo, kontaktna oseba: Herbert
Glavič, Ul. Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, Slovenija, tel. 02/799-06-10, faks
02/799-06-19, elektronska pošta: Herbert.glavic@kidricevo.si, internetni naslov:
www.lex-localis.info.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN št. 1/05: izgradnja infrastrukture obrtne cone Kidričevo.
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II.5) Kratek opis: izgranja infrastrukture
obrtne cone Kidričevo (ceste, kanalizacija, ČN, vodovod in hidrantna mreža,
javna razsvetljava, razvod elektrike, telekomunikacije in KTV).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 230,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/05 – izgradnja infrastrukture obrtne cone Kidričevo: Cestno podjetje
Ptuj d.d., kontaktna oseba: Martin Turk, Zagrebška c. 49a, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/78-80-800, faks 02/78-80-832, elektronska pošta: uprava@cpptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 161,130.098 SIT
najnižja ponudba: 161,130.098 SIT, najvišja
ponudba: 205,818.527,48 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:
20,765.113 SIT, delež: 15,46%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik. 4141-05-60/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 5. 8. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic: drugi javni
razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture
v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4 Enotnega programskega dokumenta Slovenije
2004–2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 10. 2005.
Občina Kidričevo

Storitve
Št. 84/05
Ob-27291/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Varstveno delovni center Polž Maribor, kontaktni osebi: Janez Janžek, Ivica Lujič, Rapočeva ul. 13, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-86-50, faks 02/320-86-58, elektronska pošta: janez.janzek@triera.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 17.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/05.
II.5) Kratek opis: dobava gotove prehrane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

– cena,
– razdelitev obrokov,
– dnevno prilagajanje št. obrokov,
– raznovrstnost jedilnikov,
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/05: Sodexho
prehrana in storitve d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Šiker, Železna cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 02/228-26-96, faks
02/228-26-97.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 71,953.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 74 z dne 5. 8. 2005,
Ob-21679/05.
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: 6. 10. 2005.
Varstveno delovni center Polž Maribor
Št. 110-1/05
Ob-27501/05
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., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.33.5.00-6.
II.4) OZNAKA javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000272.
II.5) Kratek opis: izdelava gradbenotehničnega dela primerjalne študije variant na odseku NC Jeprca–Stanežiče.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,100.000 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. 1: PNG d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Pugelj, univ. dipl. inž. grad.,
Komanova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,575.750 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) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000272.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 155-13/05 z dne 3. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 10. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-27649/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Urban Seničar, Šmartinska 55,
p.p. 631, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-25, faks 01/478-27-75, elektronska pošta: urban.senicar@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/.
II.5) Kratek opis: nakup Oracle licenc.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: povezani z zaščito izključnih
pravic.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12/05-OL: Oracle Software, d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Žakelj,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,991.945,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-27660/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Alenka
Smrekar, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-23,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka: 430-26/2005, evidenčna številka javnega naročila: 32/05
VV.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
vzdrževanja, upravljanja in obratovanja
objektov, vgrajenih sistemov in naprav
ter brežin na MMP Gruškovje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-26/2005: Hernaus
d.o.o., kontaktna oseba: Daniel Anclin, Ko-

Št.

pališka cesta 2, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
+386/3/898-36-00, faks +386/3/898-36-20,
elektronska pošta: info@hernaus.si, internetni naslov: http:/www.hernaus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,155.133,30 SIT
mesečno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
številka:
430-26/2005, evidenčna številka javnega
naročila: 32/05 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16996/05 z dne 17. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/3511/2005
Ob-27424/05
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:
Boštjan Barl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta: 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: 138/2005.
II.5) Kratek opis: dobava vodnika za DV
220 kV Obersielach-Podlog.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 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: Eltima d.o.o., kontaktna oseba: Nadja
Logar, Šlandrova ulica 8a, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/560-21-34, faks
01/560-21-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 56,295.900 SIT.
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V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
ALI SO BILE KATERE OD PONUDB IZLOČENE ZATO,
KER SO BILE NEOBIČAJNO NIZKE: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo. ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 138/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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: 7. 10. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Ob-27486/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktni osebi: Darja Nemec, univ. dipl.
inž. gradb. in Andrej Miška, univ. dipl. inž.
gradb., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-11-00, faks
05/339-11-128.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3) Nomenklatura: 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-5 G/2005.
II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacije in obnova vodovoda v Dornberku
– IV. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 128,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5 G/2005: CPG d.d.,
kontaktna oseba: Teja Črv, inž. gradb., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-84-00, faks
05/33-84-804.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 97,681.834 SIT;
najnižja ponudba 97,681.834 SIT, najvišja
ponudba 115,919.069 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 5G.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 97,681.834 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
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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:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 62
z dne 1. 7. 2005, Ob-18375/05.
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: 6. 10. 2005.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-27487/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktni osebi: Darja Nemec, univ. dipl.
inž. gradb. in Andrej Miška, univ. dipl. inž.
gradb., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-11-00, faks
05/339-11-128.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3) Nomenklatura: 502.6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-6 G/2005.
II.5) Kratek opis: gradnja kanalizacije in
obnova vodovoda Čuklje v Vrtojbi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 G/2005: Vodi Gorica d.d.
Kromberk, kontaktna oseba: Mladen Andrić,
Cesta 25. junija 1/b, Kromberk, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/330-49-00, faks
05/330-49-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,997.155 SIT;
najnižja ponudba 49,997.155 SIT, najvišja
ponudba 55,099.650,75 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 6G.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 49,997.155 SIT.

V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 62
z dne 1. 7. 2005, Ob-18376/05.
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: 6. 10. 2005.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.

Javni razpisi
Ob-27792/05
Zaprtje javnega razpisa
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje javnega razpisa za
odobritev posrednih dolgoročnih investicijskih kreditov s subvencijami v letu 2005
(objava v Uradnem listu RS, št. 30-31 z dne
25. 3. 2005 – Ob-8253/05), zaradi porabe
sredstev.
Javni sklad Republike Slovenije
za podjetništvo
Ob-27468/05
Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa Pomoč za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih žensk,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 78 z
dne 19. 8. 2005:
V točki 6: višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis in obdobje ﬁnanciranja, se besedilo in tabela nadomesti z
besedilom:
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti znašajo skupaj 847,189.195,18 SIT.
Planirana višina sredstev
Skupaj
PP 3587 ESS – sredstva EU za ukrep 2.2
PP 3584 Lastna udeležba – Ukrep 2.2. ESS

2004

2005

2006

2007

0
0
0

400,000.000,00
300,000.000,00
100,000.000,00

364,312.000,38
273,234.000,28
91,078.000,10

82,877.194,80
62,157.896,10
20,719.298,70

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
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Ob-27639/05
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, št. 24/05, Zakona o
državni upravi (uradno prečiščeno besedilo
– ZDU-1-UPB3, Ur. l. RS, št. 24/05), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03), Rebalansa proračuna RS za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 61/05),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04) in Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 47/03)
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za ﬁnanciranje delovanja organizacij
inovatorjev
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Namen in predmet razpisa: ministrstvo
želi s ﬁnanciranjem inovatorskih organizacij
spodbujati podporno okolje za inovatorje, ki
jim pomaga razviti in zaščititi inovacije ter jih
uvesti v uporabo.
Predmet razpisa je ﬁnanciranje delovanja organizacij inovatorjev za oblike, navedene v 3. točki tega razpisa.
3. Pogoji sodelovanja:
Na razpis se lahko prijavijo inovatorske
organizacije, ki združujejo najmanj 50 izumiteljev, zasebnih raziskovalcev, samostojnih podjetnikov, inventorjev in inovatorjev
v mikro in malih podjetjih, obrti, svobodne
poklice in zasebnike (upokojence, študente
in dijake), ki so razvili ali prijavili vsaj eno novost s področja industrijske ali intelektualne
lastnine za zaščito na Uradu za intelektualno lastnino RS, Avtorski agenciji Slovenije.
Organizacija mora tem svojim članom
nuditi vsaj dve obliki od naslednjih oblik pomoči: evidentiranje članov z naslovi, informiranje, povezovanje in srečanja, svetovanje,
strokovna pomoč, obiski in sodelovanje na
inovatorskih srečanjih, sejmih, poslovnih
predstavitvah, seminarjih, inovatorskih delavnicah, usposabljanjih in izobraževanjih s
področja inovacijskih dejavnosti.
Organizacija mora delovati vsaj eno
leto.
Organizacije morajo izpolnjevanje pogojev izkazati s seznamom članov, navedbo
dejavnosti, ki jih zanje organizirajo ter izpiskom iz registra, ki ni starejši od 90 dni.
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo ustrezale
pogojem sodelovanja, vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ter vloge, ki ne bodo skladne z namenom razpisa, se zavržejo.
4. Merila za izbiro predlogov:
Pravočasne prispele vloge bodo ocenjene na podlagi izpolnjevanja naslednjih
pogojev in meril: sredstva bodo dodeljena
organizacijam sorazmerno deležu članov
posamezne organizacije med vsemi člani
vseh prijavljenih organizacij, ki ustrezajo pogojem razpisa pod 3. točko tega razpisa.
Dodeljena sredstva bodo enaka opisanemu deležu članstva posamezne organizacije pomnoženo z višino razpisanih sredstev
tega razpisa. Sredstva prejme posamezna
inovatorska organizacija. Namenjena so
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dejavnostim iz 3. točke tega razpisa, ki jih
vlagatelji podrobneje predstavijo v vlogi, v
višini odobrenih sredstev.
5. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 9,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5688 proračuna RS za leto 2005.
6. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2005.
7. Način prijave in razpisni rok: popolna
vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v treh izvodih mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, do 24. 10. 2005 do 12. ure
ne glede na način dostave, v zaprti ovojnici
pod oznako »Ne odpiraj – vloga na javni
razpis za ﬁnanciranje delovanja organizacij inovatorjev« in številko objave razpisa
v Uradnem listu RS na prednji strani ter
polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog
bo dne 26. 10. 2005 in ni javno.
9. Obveščanje o izboru: vlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku
do 30 dni od datuma odpiranja vlog.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: http://www.mvzt.gov.si ali na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo. Razpisna dokumentacija se
lahko posreduje tudi po elektronski pošti,
na osnovi zahteve organizacije na spodaj
naveden e-naslov.
11. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo vsak torek in četrtek med
9. in 11. uro po tel. 01/478-32-21, Andrej
Cvelbar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi tudi po elektronski pošti: andrej.cvelbar@gov.si oziroma po
faksu 01/478-32-90.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Ob-27479/05
Razpis za javno objavo za izbiro
izvajalca za elektro in strojno opremo
(LOT MHE) za MHE Melje
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: Melje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
projektiranje, preizkušanja opreme v tovarni, izdelavo in dobavo opreme na gradbišče, montažo opreme, izvedbo preizkusov
ob dokončanju in zagon opreme ter odpravo napak v garancijskem roku za: turbinsko, generatorsko in pomožno opremo za
malo hidro elektrarno (MHE) Melje moči ca.
1,6 MW.
3. Roki za izvedbo del:
MHE Melje:
– začetek dobave opreme 15. 7. 2006,
– zaključek dobave opreme 15. 11.
2006,
– zaključek montaže opreme 21. 2.
2007,
– prevzem opreme 11. 6. 2007.
Podrobnejši roki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentaci-
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ja: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Jože Milič, dipl. inž. gradb., elektronski naslov:
joze.milic@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 10. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 48.000 SIT (DDV je vključen) z
nakazilom na naročnikov (Dravske elektrarne
Maribor d.o.o.) TRR št. 04515-0000337195
pri Nova KBM d.d., s pripisom »Razpis LOT
MHE – MHE Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892,
faks 02/300-58-99 do 28. 10. 2005 ob delovnih dnevih med 8. in 15. uro po predhodni
telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: 28. 11. 2005 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 11. 2005 ob 12.15, na sedežu Dravskih
elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170,
2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
ponudbene cene. Garancija mora veljati še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti:
Usposobljenost za izdelavo in dobavo
opreme ter izvedbo del po tem razpisu bo
priznana vsem ponudnikom, ki:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
4. niso bili kaznovani za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane;
5. imajo stabilno in urejeno ﬁnančno poslovanje;
6. so v zadnjih petih letih dobavili in montirali najmanj 5 agregatov podobnih tehničnih karakteristik kot so zahtevane v tem
razpisu.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Št. 66003-1/2005
Ob-27279/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
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96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 6/03 in 97/03), Pravilnikom o postopkih
za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
108/04) in na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2005 (Ur. l. RS,
št. 18/05) Občina Sežana objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje obnove kulturnih
spomenikov – sakralnih objektov v
Občini Sežana v letu 2005
1. Predmet razpisa: Občina Sežana razpisuje sredstva za soﬁnanciranje obnove
kulturnih spomenikov – sakralnih objektov
v Občini Sežana iz proračuna za leto 2005,
proračunska postavka 2419. V ta sklop sodi
soﬁnanciranje izvedbe sanacijsko konservatorskih posegov na kulturnih spomenikih.
2. Cilj razpisa: namen razpisa je soﬁnancirati akcije povezane z adaptacijo in
prenovo kulturnih spomenikov – sakralnih
spomenikov, ki so razglašeni za kulturno
dediščino v občini Sežana.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– objekt je razglašen za kulturni spomenik,
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika,
– predlagatelj mora imeti zagotovljena ﬁnančna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov,
– predlagatelj mora pridobiti in predložiti
mnenje odgovorne konservatorske službe.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za soﬁnanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki jo imenuje župan Občine Sežana.
Komisija za izpeljavo postopka bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog in vlog predlagateljev
projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji:
– trajanje in faza projekta (predviden začetek del in trajanje del; kolikor se dela nadaljujejo, opredeliti v kateri fazi je izvedba
projekta),
– zagotovljena lastna ﬁnančna sredstva
predlagatelja (donatorska, sponzorska, pridobljena iz drugih razpisov; kolikor se projekt že izvaja, opredeliti višino že vloženih
sredstev),
– pomembnost projekta v javnem dogajanju in njegovi javni dostopnosti.
6. Prednostni razpisni kriteriji
Projekti bodo obravnavani:
– glede na stopnjo zaščitenosti objekta,
– glede na pomen spomenika za Občino
Sežana.
7. Uporaba kriterijev: komisija bo glede
na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila
kvaliteto predlagane spomeniškovarstvene
akcije in izločila tiste predloge, ki niso v
skladu z razpisnim področjem in predlagala
višino soﬁnanciranja.
8. Okvirna vrednost: vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za soﬁnanciranje obnove kulturnih spomenikov – sakralni objekti, je 1,000.000 SIT.
9. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005.
10. Razpisni rok: rok za predložitev prijav
je 30 dni od dneva objave v Uradnem listu.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za predlagatelje obsega:
– besedilo razpisa,
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– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– konservatorske smernice,
– dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni
izpisek, ki ni starejši od treh mesecev, oziroma ustrezno listino o upravljanju s spomenikom,
– predračun predvidenih del,
– paraﬁran vzorec pogodbe.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana v sobi št. 10, pri Niki Korošec vsak
delavnik. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Bojani Kermolj v
sobi št. 66. Razpis in obrazci so dosegljivi
tudi preko internetne strani Občine Sežana:
http://www.sezana.si.
12. Oddaja in dostava vlog: vloga mora
biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge
in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v roku 30 dni od objave v Uradnem
listu RS, v zapečatenem ovitku z izpisom
na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis – Obnova kulturnih spomenikov«. Na hrbtni strani mora biti navedba
vlagatelja, naziv oziroma ime in priimek vlagatelja, naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto v razpisnem
roku ali ni bila predložena na vložišču Občine Sežana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete pod točko 11.
V tem primeru bodo prosilci pozvani, da
v roku 8 dni dopolnijo vlogo, od dne prejetega obvestila z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Občina Sežana bo po odpiranju vlog
iz nadaljnjega postopka izločila vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
Občina Sežana lahko javni razpis po
svoji prosti presoji brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le določen del
razpoložljivih sredstev.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Dodatne informacije: Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Bojana Kermolj (tel. 05/73-10-127) ali druzbene.dejavnosti@sezana.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: občina bo predlagatelje z odločbo obvestila o rezultatih javnega razpisa v roku
30 dni po sprejeti odločitvi na komisiji, ki
vodi postopek.
Občina Sežana
Št. 140-01-002/2005-41
Ob-27342/05
Občina Dravograd izdaja na podlagi 5. in
42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo), skladno z določili Zakona o
zdravniški službi (Uradni list RS, št. 36/04
– uradno prečiščeno besedilo) ter 7. členom
Statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03,
Ur. l. RS, št. 124/04 ter 88/05)

javni razpis
za izbor kandidata/kandidatke za
podelitev 0,20 koncesije za opravljanje
javne službe na področju ginekologije
in porodništva v Občini Dravograd
I. Naročnik javnega razpisa – koncedent:
Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
II. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je podelitev 0,20 koncesije za opravljanje javne službe na področju
ginekologije in porodništva v Občini Dravograd.
III. Rok za podelitev koncesije: koncesija se podeljuje za nedoločen čas, in sicer
od 1. 12. 2005 dalje oziroma od pridobitve
vseh potrebnih soglasij s strani Ministrstva
za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter pristojne zbornice oziroma strokovnega združenja.
IV. Kraj izvajanja dejavnosti: dejavnost
se bo opravljala v prostorih Zdravstvenega doma Dravograd, Trg 4. julija 4, 2370
Dravograd.
V. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni
razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, določene v 41. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti.
VI. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati naslednje pogoje, za katere morajo
v prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila
oziroma potrdila:
– da izpolnjujejo vse pogoje, ki jih določa
35. člen Zakon o Zdravstveni dejavnosti:
– imajo zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in so usposobljeni za samostojno delo v skladu s 64. in
66. členom tega zakona;
– niso v delovnem razmerju v obsegu
službe, ki je določena z javnim razpisom;
– jim ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravniške službe
oziroma poklica (potrdilo ne sme biti starejše
od 3 mesecev);
– imajo zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi
ustrezne kadre (šteje se, da ima zasebni
zdravstveni delavec zagotovljene ustrezne
prostore, če sklene pogodbo o najemu oziroma uporabi z Zdravstvenim domom Dravograd);
– da predložijo začasno odločbo o registraciji zasebnega zdravnika.
VII. Izpolnjevanje posebnih pogojev
Kandidati/kandidatke morajo poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev iz točke VI. k
vlogi predložiti še:
– potrdilo o državljanstvu;
– potrdilo o znanju slovenskega jezika;
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu;
– dokazilo o licenci;
– dokazila o strokovnem izpopolnjevanju;
– reference dosedanjega dela in izkušnje
(navesti kraj in čas).
VIII. Oddaja prijav
Prijave lahko kandidati/kandidatke oddajo v 10 dneh po objavi javnega razpisa v
Uradnem listu RS po pošti kot priporočeno
pošiljko ali v vložišču na sedežu Občine
Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd,
do najkasneje 14. ure istega dne.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: »Ne odpiraj – javni razpis za izbor kandidata za po-
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delitev 0,20 koncesije za opravljanje javne
službe na področju ginekologije in porodništva v Občini Dravograd«.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov.
IX. Kontaktna oseba za posredovanje
dodatnih informacij: za vse dodatne informacije vam je vsak delovni dan na razpolago Ravnik Jerneja, tel. 02/87-23-562, e-mail:
ravnik.jerneja@dravograd.si.
X. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna
komisija na sedežu naročnika, in sicer v 5
dneh po izteku roka za oddajo ponudb. Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolnih ponudb s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija ponudnika/ponudnico pozvala, da v roku 3 dni
dopolni ponudbo. V primeru, da je ponudnik/ponudnica v roku ne dopolni, bo ponudba izločena kot nepopolna.
XI. Izid razpisa
Koncesijo za opravljanje dejavnosti ginekologije in porodništva podeli z odločbo
Občina Dravograd, in sicer po predhodnem
mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, mnenju pristojne zbornice in soglasju Ministrstva za zdravje.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 10 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Občina Dravograd
Ob-27475/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa župana št.: K4142-490/2005 z dne 5. 10. 2005
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje športnih programov v
Mestni občini Koper v letu 2006
Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov in investicijskih nalog na področju
športa v Mestni občini Koper za leto 2006.
1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni
občini Koper;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neproﬁtne;
– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter
višje in visoke strokovne šole;
– univerza;
– študentske organizacije.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da je od njihove registracije preteklo
vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno
dejavnost v športu;
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
aktivnosti;
– da imajo za določene športne panoge
zagotovljeno redno in programsko urejeno
vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne
velja za programe interesnega športa otrok
in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček,
Krpan in šolska tekmovanja;

– da imajo društva urejeno evidenco
članstva, ostali izvajalci pa urejeno evidenco
o udeležencih v posameznem programu.
2. V letu 2006 bomo soﬁnancirali naslednje vsebine športnih programov:
1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. Športna rekreacija;
6. Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska
dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;
11. Priznanja športnikom in športnim delavcem;
12. Športne prireditve.
3. Soﬁnanciranje investicijskih nalog:
– soﬁnancirali bomo investicijsko vzdrževalna dela na javnih športnih objektih,
ki so v lasti Mestne občine Koper, stroške
funkcionalnega obratovanja ter nabava in
obnova opreme, kjer se izvaja nacionalni
program športa;
– izdelana mora biti natančna ﬁnančna
konstrukcija, iz katere je razviden lasten vložek ﬁnančnih sredstev;
– predložena mora biti ustrezna dokumentacija;
– pridobljeno mora biti upravno dovoljenje za poseg v prostor.
4. Pogoji soﬁnanciranja:
Izbrani programi bodo soﬁnancirani na
podlagi pogojev, meril in normativov za
vrednotenje športnih programov v Mestni
občini Koper, upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva.
Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji
bodo imela športna društva in njihova združenja.
5. Vrednost razpisanih sredstev za soﬁnanciranje športnih programov (2. točka) in
programov investicijskih nalog na področju
športa (3. točka) za leto 2006 bo opredeljena v sprejetem proračunu.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor prijavitelj prijavlja več programov,
mora za vsak posamični program izpolniti
ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse
zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
8. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
ponedeljka, 14. novembra 2005 na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času
uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za soﬁnanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2006, št.:
K4142-490/2005«.
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Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene pošiljatelju.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v 45 dneh po sprejetju proračuna za leto
2006.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Mestne občine Koper, www.koper.si
ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko
dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper ter od ponedeljka do petka med 8.
in 12. uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Boniﬁka), Cesta Zore Perello Godina
3, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri
Aleš Šepec (tel. 05/61-46-019, e-mail:
ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne
občine Koper (tel. 05/66-46-239).
Mestna občina Koper
Ob-27476/05
Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 96/02) in sklepa župana št.
K4142-491/2005 z dne 5. 10. 2005, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje kulturnih programov
in projektov v Mestni občini Koper za
leto 2006
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov in projektov s področja kulture v
Mestni občini Koper za leto 2006.
Razpisana sredstva so namenjena soﬁnanciranju programov/projektov
– društev in
– samostojnih ustvarjalcev na področju
kulture, ki opravljajo dejavnost s področja
kulture in niso redno ﬁnancirani iz sredstev
proračuna Mestne občine Koper.
Posamezniki in neformalne avtorske skupine lahko svoje programe/projekte prijavijo
preko kulturnih društev.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in za spomeniško
varstvene akcije.
Prireditve v Mestni občini Koper niso
predmet tega razpisa.
2. Razpisna področja: Mestna občina
Koper soﬁnancira programe/projekte z naslednjih področij kulturne dejavnosti:
– ljubiteljska kulturna dejavnost s področja glasbe, gledališča in lutk, folklore, ﬁlma
in videa, plesa, literature, multimedialnih
projektov;
– reproduktivna kinematograﬁja;
– programi in projekti samostojnih ustvarjalcev na področju kulture;
– programi in projekti alternativne kulture;
– založništvo;
– likovna in galerijska dejavnost;
– soﬁnanciranje drugih akcij in projektov
s področja kulture.
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3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da program/projekt omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne
občine Koper;
– da ima program/projekt pregledno in
jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in
zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– da imajo nosilci programa/projekta
večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske
in prostorske pogoje za izvajanje programa/projekta;
– da bo program ali del programa oziroma projekta izveden v letu 2006.
4. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov/projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kakovost, realnost in dostopnost predloženega programa/projekta;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
ﬁnančne konstrukcije;
– dosedanje delo in reference.
Prednostno bodo soﬁnancirani:
– programi/projekti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– programi/projekti z večletnim delovanjem,
– programi/projekti, ki v programskem
in izvajalskem pogledu znatno presegajo
splošno kakovostno raven svojega okolja in
kažejo aktualne, inovativne pristope,
– programi/projekti, ki bodo predstavljeni
širši javnosti v občini,
– izvajalci kulturnih programov/projektov,
ki bodo predvideli sodelovanje na prireditvah v Mestni občini Koper.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za soﬁnanciranje kulturnih programov/projektov v letu 2006 je višina proračunskih
sredstev v letu 2005. Dokončna višina sredstev za soﬁnanciranje programov oziroma
projektov bo opredeljena s proračunom za
leto 2006.
6. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja
več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
soﬁnancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 14. novembra 2005 na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v
sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Ver-
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dijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času
uradnih ur.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper z
oznako: Ne odpiraj – prijava na javni razpis
kultura 2006 št. K4142- 491/2005. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.
9. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni v 45 dneh
po sprejetju proračuna Mestne občine Koper
za leto 2006.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih
bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja
proračunskih sredstev.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-239.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Št. 4142-492/2005
Ob-27477/05
Na podlagi sklepa župana št.
K4142-492/2005 z dne 5. 10. 2005, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov in
projektov za otroke in mladino v Mestni
občini Koper za leto 2006
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje neproﬁtnih programov in projektov:
A) za otroke do 14 let in
B) za mladino od 15 do 29 let,
ki se bodo izvajali na območju Mestne
občine Koper v letu 2006.
Pod A) bodo soﬁnancirani programi, ki
so namenjeni:
– dvigu kakovosti življenja in kakovostnemu preživljanju prostega časa otrok;
– zadovoljevanju interesov otrok;
– vzpodbujanju in razvijanju raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– vzpodbujanju in razvijanju neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– dejavnostim med šolskimi počitnicami;
– posamičnim dejavnostim, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte;
– razvijanju sodelovanja z zavodi, ustanovami in društvi, ki delajo na področju dela
z otroki v Mestni občini Koper;
– prireditve, namenjene otrokom, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
Pod B) bodo soﬁnancirani programi z naslednjimi vsebinami:
– izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo;
– spodbujanje kreativnosti in zadovoljevanje interesov mladih;

– aktivno preživljanje prostega časa;
– vzpodbujanje in razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– spodbujanje prostovoljnega dela;
– dejavnosti med šolskimi oziroma študijskimi počitnicami;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih;
– preprečevanje nasilja med mladimi in
nad mladimi;
– vzpodbujanje in razvijanje neformalnih
oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– informiranost mladih in zmanjšanje odliva intelektualnega potenciala iz Mestne občine Koper;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih;
– izdajanje mladinskih periodičnih publikacij, ki so pomembne za razvoj vzgoje in
izobraževanja;
– razvoj interesnih oblik združevanja
mladih;
– posamične dejavnosti, ki se vključujejo
v nacionalne in mednarodne projekte;
– prireditve, namenjene mladim, izvedene v okviru širšega programa prijavitelja.
Predmet soﬁnanciranja ne bodo programi oziroma projekti izvajalcev s področja
kulture, športa, turizma, socialnega varstva, zdravstva in preventivni programi, ki
so predmet drugih razpisov v Mestni občini
Koper, kot tudi ne aktivnosti komercialnega
značaja ter organizacija izletov in letovanj.
Predmet soﬁnanciranja po tem razpisu
tudi niso posamične prireditve, ki so kot enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjene širši javnosti in so kot take predmet
javnega razpisa za soﬁnanciranje prireditev
v Mestni občini Koper za leto 2006.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo društva in
njihove zveze, mladinski sveti, ustanove,
zavodi in ostale nevladne organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti
s področja dela z otroki oziroma mladino;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– niso redno ﬁnancirani iz sredstev proračuna Mestne občina Koper;
– prijavljeni program se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov;
– vsebina prijavljenega programa je
skladna s predmetom javnega razpisa;
– program se izvaja za otroke oziroma
mladino iz Mestne občine Koper;
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za realizacijo programa;
– prijavitelji lahko prijavijo samo programe ali dele programov, ki bodo izvedeni v
letu 2006;
– prijavitelji lahko kandidirajo s tistimi
programi, za katere nimajo v zadostni meri
zagotovljenih drugih ﬁnančnih sredstev;
– program mora imeti pregledno in jasno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja.
Kot dodatni pogoj za programe pod A) se
zahtevajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje
oziroma reference prijavitelja na področju
dela z otroki.
Pogoji so izločitveni.
3. Merila za dodelitev sredstev
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Za ocenjevanje posameznih programov
in projektov bodo uporabljena naslednja
merila:
– kvaliteta, realnost in dostopnost predloženega programa;
– preglednost, ekonomičnost in realnost
ﬁnančne konstrukcije;
– dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo soﬁnancirani:
pod A):
– programi, namenjeni otrokom od 6. do
14. leta starosti;
– programi, ki omogočajo množično
vključevanje članov oziroma uporabnikov iz
Mestne občine Koper ne glede na socialni
položaj in oddaljenost od mesta;
– programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.
pod B):
– programi oziroma projekti, ki omogočajo množično vključevanje članov oziroma
uporabnikov z območja Mestne občine Koper, ne glede na socialni položaj in
– programi, ki pomenijo popestritev ponudbe ter nove vsebine in oblike dela.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2006 je višina proračunskih sredstev
v letu 2005, kar znaša:
– za soﬁnanciranje programov za otroke
10,000.000 SIT;
– za soﬁnanciranje programov za mladino 10,000.000 SIT.
Dokončna višina sredstev za soﬁnanciranje programov bo opredeljena s proračunom
za leto 2006.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijavitelji morajo programe pod A oziroma pod B prijaviti ločeno.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj
prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom
izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih
sredstev, odobrenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
soﬁnancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
14. 11. 2005 na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ločeno za programe pod A oziroma B
z oznako:
– pod A: »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za soﬁnanciranje programov in projektov za otroke v Mestni občini Koper za
leto 2006 št. K4142-492/2005«;
– pod B: »Ne odpiraj – prijava«, »Javni
razpis za soﬁnanciranje programov in projektov za mladino v Mestni občini Koper za
leto 2006 št. K4142-492/2005«.

Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prijavitelju.
8. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni najpozneje v roku 45 dni po
sprejetju proračuna za leto 2006.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si., lahko pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo v času uradnih ur tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 664-62-36.
Mestna občina Koper
Št. 4142-493/2005
Ob-27478/05
Na podlagi sklepa župana, št.
K4142-493/2005 z dne 5. 10. 2005, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov socialnega
varstva v Mestni občini Koper za leto
2006
I. Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov socialnega v letu 2006.
a) Programi humanitarnih društev, in sicer:
– programi, ki omogočajo vključitev v
skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami
v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
– programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči
invalidom;
– programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim
posameznikom in družinam;
– programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti.
b) Programi za delo z zasvojenimi, in
sicer:
– programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko
delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija);
– preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti.
c) Preventivni programi, in sicer:
– programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi,
ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje
socialne izključenosti starostnikov;
– preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov;
– preventivni programi za preprečevanje
nasilja v družinah;
– programi za usposabljanje in razvoj
mreže prostovoljcev.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo za soﬁnanciranje programov socialnega varstva:
– pod točko a – humanitarna društva,
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– pod točko b in c – humanitarna društva, ustanove in zavodi,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. prijavljajo program, ki je predmet razpisa;
2. program izvajajo za uporabnike iz
Mestne občine Koper;
3. so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva, humanitarno dejavnost ali
dejavnost, ki je predmet razpisa, opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
4. imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa;
5. imajo pregledno in jasno ﬁnančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja
programa;
6. imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje
oziroma reference na področju, za katero
se prijavljajo;
7. imajo predvideno soﬁnanciranje programa s strani drugih soﬁnancerjev.
III. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih programov
bodo uporabljena naslednja merila:
1. kvaliteta in realnost predloženega programa;
2. sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu;
3. ﬁnančna konstrukcija programa;
4. dosedanje delo oziroma reference.
Prednostno bodo soﬁnancirani:
– programi z večletnim delovanjem;
– programi, ki so usmerjeni v samopomoč, zmanjševanje socialnih stisk in socialne izključenosti;
– programi, ki dopolnjujejo dejavnosti
javnih zavodov oziroma vsebujejo elemente
javnih služb s področja socialnega varstva;
– programi, v katerih so izvajalci tudi
prostovoljci.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
IV. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2006 je višina proračunskih sredstev v letu 2005 in znaša 25,450.000 SIT.
Dokončna višina sredstev za soﬁnanciranje
programov socialnega varstva bo opredeljena s proračunom za leto 2006.
V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
VI. Vsebina prijave
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu prijave za leto 2006, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora
vsak posamezni program prijaviti na svojem
obrazcu. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
VII. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
14. novembra 2005 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper (pritličje desno), in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici
z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za soﬁnanciranje programov socialnega varstva
v letu 2006, št. K4142-493/2005«. Na hrbtni
strani mora biti napisan naslov prijavitelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Nepravo-
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časne ali nepravilno označene prijave bodo
vrnjene prijaviteljem.
VIII. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 45 dni po sprejemu
proračuna za leto 2006.
Z izbranimi izvajalci programov bodo
sklenjene pogodbe o soﬁnanciranju programov v letu 2006, s katerimi bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo dobijo zainteresirani od dneva objave javnega razpisa
do izteka roka za oddajo prijav v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva
10, Koper (pritličje desno), vsak dan v času
uradnih ur ali na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-256.
Mestna občina Koper
Št. 4142-496/2005
Ob-27480/05
Na podlagi sklepa župana št.
K4142-496/2005 z dne 5. 10. 2005, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov, ki niso
predmet drugih razpisov v Mestni
občini Koper za leto 2006
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov, ki niso zajeti v programih drugih
razpisov Mestne občine Koper, kot so programi veteranskih organizacij in programi
drugih posebnih skupin.
Razpisana sredstva so namenjena soﬁnanciranju programov:
– društev in zveze društev,
– zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti)
– gospodarskih družb ter
– drugih subjektov.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež v Mestni občini Koper;
– da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine
Koper;
– program mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– prijavitelji lahko prijavijo samo projekte,
ki bodo izvedeni v letu 2006;
– da imajo nosilci programa večletne
(vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa;
– da imajo zagotovljene kadrovske in
prostorske pogoje za izvajanje programa.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za leto 2006 je višina proračunskih sredstev
v letu 2005, kar znaša 8,000.000 SIT.
Dokončna višina sredstev za soﬁnanciranje programov bo opredeljena s proračunom
za leto 2006.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpis-
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ne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja
več programov, mora za vsak posamični
program izpolniti ločen obrazec. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka,
14. novembra 2005. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo
v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni
strani Mestne občine Koper www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
z oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis –
Drugo 2006, št.: K4142-496/2005. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Nepopolne in nepravočasne prijave ne
bodo obravnavane.
7. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 45 dneh po sprejetju proračuna
za leto 2006.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine
Koper, tel. 664-62-39.
Mestna občina Koper
Ob-27481/05
Na podlagi sklepa župana št.
K4147-227/2005 z dne 5. 10. 2005, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov, projektov
in akcij promocije zdravja v Mestni
občini Koper za leto 2006
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov, projektov in akcij promocije zdravja
v Mestni občini Koper za leto 2006, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše
razumevanje in dvigovanje ozaveščenosti
na področju promocije zdravja. Prednostna
področja so:
– izboljšanje samopodobe in krepitev
duševnega zdravja otrok in mladostnikov
ter odraslih,
– promocija zdravja starostnikov,
– promocija zdrave prehrane za vse starostne skupine,
– informiranje in ozaveščanje o preprečevanju bolezni.
Razpis je namenjen soﬁnanciranju programov, projektov in akcij promocije zdravja, ki se bodo izvajali na območju Mestne

občine Koper, in sicer društev, zavodov,
ustanov ali drugih organizacij, ki delujejo
na nepridobitveni osnovi. Osnovni cilj razpisa sredstev je dvigovanje ozaveščenosti na
področju promocije zdravja. Zato so izbrani
predlagatelji dolžni udeležiti se javne predstavitve soﬁnanciranih projektov in akcij, ki
bo organizirana decembra 2006.
Predmet soﬁnanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov,
organizacija počitnic, izletov in letovanj ter
dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov
Mestne občine Koper. Predmet tega razpisa
niso sredstva za vzdrževanje in investicije v
prostor in opremo za dejavnost.
2. Merila:
– usklajenost vsebine in ciljev projekta s
predmetom razpisa,
– stopnja medijskega doseganja populacije,
– način vključevanja ciljne populacije,
– kakovost projekta,
– ﬁnančni načrt in stroškovna učinkovitost,
– reference izvajalca projekta,
– raven (obseg) projekta.
Dodelitev sredstev soﬁnanciranja za posamezno vlogo je možna do 80% celotne
vrednosti projekta, pri čemer je najvišji možni znesek soﬁnanciranja 500.000 SIT. Komisija soﬁnancerja bo po zaporedju najvišje
ocenjenih vlog izvedla presojo primernega
zneska soﬁnanciranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih virov soﬁnanciranja, izvedljivosti projekta in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na
predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk bo ta presoja osnova za
dodelitev višine sredstev soﬁnanciranja za
posamezno vlogo.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in
cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Izbirali bomo le projekte in aktivnosti izvajalcev, ki so vključeni v katalog projekta
Koper - zdravo mesto in so pridobili pravico
do uporabe logotipa projekta.
4. Okvirna vrednost: projekti in akcije se
soﬁnancirajo za leto 2006. Okvirna višina
sredstev za leto 2006 znaša 5,000.000 SIT.
Predvidena sredstva za razpisano vsebino
bodo opredeljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2006.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj
prijavlja več projektov, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom
izjave na razpisnem obrazcu soglašati s
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
soﬁnancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
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7. Rok za predložitev prijav in način oddaje
Rok za predložitev prijav je do ponedeljka, 14. novembra 2005, do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v
razpisnem roku dobijo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Mestne občine Koper www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, z
oznako: Ne odpiraj – Vloga, naziv javnega razpisa, št.: K4147-227/2005. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedeno ime in
točen naslov vlagatelja. Za označitev ovojnice vlagatelj lahko uporabi Obrazec k oddaji vloge.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
8. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku
veljave proračuna Mestne občine Koper za
leto 2006.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-386.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Ob-27482/05
Na podlagi sklepa župana št.
K3531-25/2005 z dne 5. 10. 2005, Mestna
občina Koper objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje okoljskih in
naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij
in projektov ter akcij in projektov za
urejenost krajev v Mestni občini Koper
za leto 2006
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih
akcij in projektov ter akcij in projektov za
urejenost krajev v Mestni občini Koper za
leto 2006, s katerimi se dosega večjo obveščenost, boljše razumevanje in dvigovanje
ozaveščenosti na področju varstva okolja
in narave.
Razpis je namenjen soﬁnanciranju
okoljskih in naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij in projektov, ki se bodo izvajali na
območju Mestne občine Koper, skladnih z
Resolucijo o Nacionalnem programu varstva
okolja, in sicer društev, zavodov, ustanov
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten.

Predmet soﬁnanciranja ne bodo aktivnosti, ki sodijo v redno dejavnost zavodov
in dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov
Mestne občine Koper. Predmet tega razpisa
niso sredstva za vzdrževanje in investicije v
prostor in opremo za dejavnost.
2. Merila
Merila za ocenjevanje in vrednotenje
vlog:
– usklajenost vsebine in ciljev projekta s
predmetom razpisa,
– kakovost projekta,
– ﬁnančni načrt in stroškovna učinkovitost,
– reference izvajalca projekta,
– način vključevanja ciljne populacije,
– raven projekta.
Dodelitev sredstev soﬁnanciranja za posamezno vlogo je možna do 70% celotne
vrednosti projekta, pri čemer je najvišji možni znesek soﬁnanciranja 500.000 SIT.
Komisija soﬁnancerja bo, po zaporedju
najvišje ocenjenih vlog, izvedla presojo primernega zneska soﬁnanciranja aktivnosti
z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih
virov soﬁnanciranja, izvedljivosti projekta
in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov.
Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja
osnova za dodelitev višine sredstev soﬁnanciranja za posamezno vlogo.
Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
na razpis se lahko prijavijo pravne osebe,
ustanovljene na podlagi Zakona o društvih,
Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih
ali drugih organizacij, katerih namen in cilj
delovanja je nepridobiten in imajo uradni
sedež na ozemlju Republike Slovenije.
4. Okvirna vrednost: projekti in akcije se
soﬁnancirajo za leto 2006. Okvirna višina
sredstev za leto 2006 znaša 7,000.000 SIT.
Predvidena sredstva za razpisano vsebino
bodo opredeljena v proračunu Mestne občine Koper za leto 2006.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
6. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj
prijavlja več projektov, mora za vsak posamični projekt izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom
izjave na razpisnem obrazcu soglašati s
preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
soﬁnancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Rok za predložitev prijav in način oddaje
Rok za predložitev prijav je do ponedeljka, 14. novembra 2005, do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v
razpisnem roku dobijo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Mestne občine Koper www.koper.si.
Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del
razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti
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kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
z oznako: Ne odpiraj – Vloga, naziv javnega razpisa: Soﬁnanciranje okoljskih in
naravovarstvenih ozaveščevalnih akcij in
projektov ter akcij in projektov za urejenost
krajev v Mestni občini Koper za leto 2006,
št.: K3531-25/2005. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in točen naslov
vlagatelja. Za označitev ovojnice vlagatelj
lahko uporabi Obrazec k oddaji vloge.
Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
8. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 45 dni po začetku
veljave proračuna Mestne občine Koper za
leto 2006.
Z izbranimi izvajalci programov oziroma
projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice
in obveznosti.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, Koper.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za
okolje in prostor, Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-386.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa.
Mestna občina Koper
Ob-27484/05
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04), Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št.
40/00, 30/01 in 29/03) ter sklepa župana št.
K3331-29/2005 z dne 5. 10. 2005, Mestna
občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje prireditev s področja
kulture, turizma, športa, otrok in
mladine v Mestni občini Koper za leto
2006
1. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje prireditev s področja kulture, turizma,
športa, otrok in mladine v Mestni občini Koper za leto 2006.
Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek namenjen širši javnosti, katerega vsebina se nanaša na eno ali
več področij navedenih v javnem razpisu.
Sklop A: večje tradicionalne prireditve, in
sicer: Praznik refoška, Primorski poletni festival, Fens, Folkest, PUF – lutkovni festival,
Koperground, Rally Koper, Eurofest.
Sklop B: prireditve, ki niso vključene pod
sklop A.
2. Pogoji in merila
Osnovni pogoji:
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in zveze društev,
– ustanove,
– javni in zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki ter
– drugi subjekti,
ki opravljajo dejavnost s področja kulture, turizma, športa, otrok in mladine in

Stran

7530 /

Št.

91 / 14. 10. 2005

niso redno ﬁnancirani iz sredstev proračuna
Mestne občine Koper.
Posebni pogoji:
Sklop A: Mestna občina Koper bo soﬁnancirala prireditve, ki:
– so pridobile značaj tradicionalnih, stalnih prireditev v Mestni občini Koper;
– imajo svojo prepoznavno vsebino in
značaj;
– dopolnjujejo kulturno, turistično in
športno ponudbo mesta;
– izpolnjujejo tudi pogoje, ki so navedeni
v sklopu B;
– imajo vsaj eno leto izkušenj pri organizaciji prijavljene prireditve.
Sklop B: Mestna občina Koper bo soﬁnancirala prireditve:
– ki so odprtega značaja in so dostopne
širšemu krogu obiskovalcev;
– ki bodo izvedene v letu 2006;
– ki so pretežno brezplačne za obiskovalce;
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire ﬁnanciranja;
– ki bodo izvedene v Mestni občini Koper;
– ki v letu 2006 ne bodo soﬁnancirane iz drugih ﬁnančnih virov Mestne občine
Koper;
– katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja prireditev;
– katerih prijavitelji imajo zagotovljene
kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje prireditve;
– katerih vsebina je vezana na področja,
ki so predmet razpisa.
3. Merila za dodelitev sredstev
Za ocenjevanje posameznih prireditev
bodo uporabljena naslednja merila:
– kakovost, realnost in dostopnost prireditve,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
ﬁnančne konstrukcije,
– dosedanje delo in reference prijavitelja.
Prednostno bodo soﬁnancirane prireditve, ki:
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno identiteto kraja;
– pomenijo obogatitev ponudbe v Mestni
občini Koper oziroma Slovenski Istri;
– pomenijo oživitev starih običajev;
– imajo posreden ali neposreden vpliv na
spodbujanje turizma v Mestni občini Koper;
– so namenjene širši javnosti v občini;
– spodbujajo lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri aktivnostih;
– povezujejo več organizacij k skupni izvedbi;
– vključujejo sodelovanje mednarodnih
organizacij in
– katerih prijavitelji imajo večletne izkušnje na področju izvajanja prireditev.
Merila, na podlagi katerih bo strokovna
komisija ocenjevala prijave, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev znaša:
Sklop A: do 25,000.000 SIT.
Sklop B: do 45,000.000 SIT.
Dokončna višina sredstev za soﬁnanciranje prireditev bo opredeljena v proračunu
za leto 2006.
5. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
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6. Vsebina prijave
Prijavitelji morajo prireditve navedene v
sklopu A oziroma B prijaviti ločeno.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije za vsako kategorijo
prireditev posebej. Kolikor prijavitelj prijavlja
več prireditev, mora za vsako posamično
prireditev izpolniti ločene obrazce. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih
obrazcih. Prijavitelj mora s podpisom izjave
na prijavnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na podlagi tega javnega
razpisa, in sicer s strani pooblaščenih oseb
soﬁnancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
7. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do 10.
dne v naslednjih mesecih: decembra 2005,
februarja 2006, aprila 2006, junija 2006,
septembra 2006 na naslov Mestna občina
Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali
jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni
Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času
uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici ločeno za prireditve navedene v sklopu
A oziroma B z oznako:
– sklop A: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis št. K3331-29/2005, Sklop A«;
– sklop B: »Ne odpiraj – Prijava na javni
razpis št. K3331-29/2005, Sklop B«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
8. Datum odpiranja prijav in obveščanje
o izidu javnega razpisa
Strokovna komisija bo prijave odprla naslednji delovni dan po izteku roka določenega za predložitev prijav.
Na odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na
zahtevana dokazila. Če strokovna komisija
ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 5 dni
od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da
vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni, se vloga
zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 20 dni od
odpiranja prijav, razen za prijave oddane
decembra 2005, za katere bodo obvestila
o izidu izdana v roku 15 dni od dneva uveljavitve proračuna Mestne občine Koper za
leto 2006.
Z izbranimi izvajalci prireditev bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih
sredstev.
9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si, lahko pa jo v tem roku zainteresirani prijavitelji dvignejo v času uradnih

ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva ulica 10, Koper.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo zainteresirani na Turistični
organizaciji Koper, Tamara Kozlovič, tel.
05/66-46-230.
Mestna občina Koper
Ob-27516/05
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04), Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave,
št. 40/00, 30/01 in 29/03) ter Sklepa župana
št. K3331-30/2005 z dne 5. 10. 2005, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje delovanja turističnih
društev v Mestni občini Koper v letu
2006
1. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov turističnih društev v Mestni
občini Koper v letu 2006.
2. Pogoji in merila:
Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična društva, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Koper,
– so registrirana na območju Mestne občine Koper,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja
turizma za območje Mestne občine Koper,
– niso prejela sredstev iz drugih virov
Mestne občine Koper in
– katerih glavna dejavnost je povezana
s turizmom.
Mestna občina Koper bo soﬁnancirala
delovanje turističnih društev, ki temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik
prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti,
razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije ipd.),
– organiziranju in usklajevanju prireditev,
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne
dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma elementov civilne družbe,
– aktivnostih, ki omogočajo uspešno,
množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– aktivnostih z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljeni širši
javnosti,
– vključevanju v aktivnosti in prireditve
Mestne občine Koper.
Merila na podlagi katerih bo strokovna
komisija ocenjevala prijave, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Prednost pri soﬁnanciranju bodo imela
društva, ki so v preteklem letu uspešno izvedla več različnih aktivnosti oziroma projektov.
Turistična društva, ki ne bodo dosegla
praga 60% vseh možnih točk v skladu z
merili, ne bodo upoštevana pri nadaljnjem
postopku dodeljevanja sredstev.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za soﬁnanciranje
programov delovanja turističnih društev za
leto 2006 znaša do 6,000.000 SIT.
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Dokončna višina sredstev bo opredeljena v proračunu za leto 2006.
4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006 v
skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
5. Vsebina prijave
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki
so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem
obrazcu soglašati s preverjanjem namenske
porabe proračunskih sredstev, odobrenih na
podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščene osebe soﬁnancerja.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
6. Rok za predložitev prijav in način
predložitve:
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do
6. 12. 2005 na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do
tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih
ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za
soﬁnanciranje programov turističnih društev
2006 št. K3331-30/2005«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
pošiljatelja.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prijavitelju.
Oddaja prijav pomeni, da prijavitelj sprejema pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
7. Datum odpiranja prijav in obvestilo o
izidu javnega razpisa
Strokovna komisija bo prijave odprla
7. 12. 2005. Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav,
glede na zahtevana dokazila. Če strokovna
komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v
roku 5 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni.
Če prijavitelj v tem roku prijave ne dopolni,
se vloga zavrže kot nepopolna.
Mestna občina Koper bo vse prijavitelje
obvestila o izidu razpisa v roku 20 dni od
uveljavitve proračuna Mestne občine Koper
za leto 2006.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je od dneva
objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne
občine Koper www.koper.si. Zainteresirani
prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi
v sprejemni pisarni Mestne občine Koper,
Verdijeva 10, 6000 Koper, in sicer v času
uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija
Koper (Tamara Kozlovič, tel. 05/66-46-230,
e-mail: tamara.kozlovic@koper.si) vsak dan
v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 031-01-54/2005-20
Ob-27518/05
Na podlagi 28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Mirna Peč (Ur.
l. RS, št. 87/05), objavlja Občina Mirna Peč

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe pokopališke
in pogrebne dejavnosti ter urejanja
pokopališč
1. Koncedent je Občina Mirna Peč, Trg
2, 8216 Mirna Peč.
2. Predmet koncesije
Koncesija se podeljuje za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč na naslednjih pokopališčih:
Mirna Peč, Globodol.
Pokopališka dejavnosti se izvajajo na
pokopališču in so naslednje: izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter
zaščita sosednjih grobov, zagotovitev uporabe mrliške vežice, prva ureditev groba,
izvajanje dežurne pokopališke službe.
Pogrebna dejavnost zajema urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika,
oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter
izvajanje pogrebne dežurne službe.
Urejanje pokopališč obsega: vzdrževanje
pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti
grobov, prekop grobov in opustitev grobov
ter vodenje katastra pokopališč.
Vzdrževanje pokopališč zajema naslednja dela: čiščenje in odstranjevanje odpadkov ter snega, odvoz odpadkov, košnja zelenic, urejanje ter vzdrževanje okrasnih rastlin
in žive meje, vzdrževanje poti ter opravljanje
manjših vzdrževalnih del na objektih in napravah.
3. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v
2. točki se na območju občine podeli le ena
koncesija. Za izvajanje dejavnosti, navedenih v 2. točki, razen za izvajanje pogrebnih
svečanosti in za storitve ureditve in prevoza pokojnika, se podeljuje monopol v obliki
koncesije.
4. Koncesija se podeljuje za dobo 5 let.
Koncesionar za vsako leto trajanja koncesije
do konca marca tekočega leta plača koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3 odstotkov od prometa, ustvarjenega z opravljanjem dejavnosti po koncesijski pogodbi v
preteklem letu.
5. Ponudniki za pridobitev koncesije morajo izpolnjevati naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za opravljanje razpisanih dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predložijo dokazila, ki dokazujejo,
da imajo potrebna znanja, izkušnje, kadre in
sredstva za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da imajo v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane dejavnosti,
– da predložijo program izvajanja javne
službe in poslovni načrt,
– da predložijo izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 1,000.000
SIT.
6. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– predlog cen za storitve za katere se
dodeljuje koncesija,
– dokazila o razpolaganju z ustreznim
kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje
razpisane dejavnosti,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije,
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– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov določenih
z zakonom,
– podpisano razpisno dokumentacijo,
ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski
upravi Občine Mirna Peč, po objavi razpisa
vsak delavnik med 8. in 12. uro.
7. Merila za izbiro ponudnika so:
– cena storitev: 60%,
– izkušnje in reference: 40%.
8. Po končanem postopku razpisa pripravi komisija, imenovana s strani župana
Občine Mirna Peč, predlog za izbor koncesionarja, ki ga posreduje Občinskemu svetu
Občine Mirna Peč, ki pred odločbo občinske
uprave, s sklepom potrdi izbiro koncesionarja. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.
9. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je Mira Fabjan
Barbo, tel. 07/39-36-104, vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.
10. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Mirna Peč, Trg
2, 8216 Mirna Peč, s pripisom: »Ne odpiraj
– Javni razpis za izvajanje gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč«.
11. Rok za oddajo ponudbe je 2. 11.
2005, do 10. ure. Javno odpiranje bo v prostorih sejne sobe Občine Mirna Peč, dne
4. 11. 2005, ob 8. uri.
12. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
13. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 10 dni, po sklepu o potrditvi
izbire koncesionarja Občinskega sveta občine Mirna Peč.
14. Občina Mirna Peč si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Mirna Peč
Št. 364-1/02-134
Ob-27281/05
Občina Kočevje objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03), sklepa 16. redne seje Komisije
za vodenje, nadzor postopkov pridobivanja,
razpolaganja in upravljanja z zemljišči in objekti last Občine Kočevje z dne 29. 9. 2005
in Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet javne ponudbe: prodaja
gozdne koče Vrbovec, ki stoji na parc. št.
164, k.o. Polom, v izmeri 172 m2.
3. Izklicna cena
Izklicna cena za nepremičnino znaša
4,080.000 SIT.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet z
nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi
kupec, ostale stroške v zvezi s pogodbo
konkretne nepremičnine nosi prodajalec.
4. Merilo za izbiro: merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
5. Prodajni pogoji za sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu videno – kupljeno;
b) ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
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– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz sodnega registra Davčne uprave RS,
ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko TRR,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko TRR,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe (ki ne sme biti starejši od
30 dni);
c) na razpisu lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe, ki plačajo varščino

v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje, št.
01248-0100005213. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 8
dni po izboru;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan ali komisija
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla;
f) izbrani ponudnik mora v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino bo kupec poravnal
v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca Občine Kočevje.
Če kupec v navedenem roku ne podpiše

pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade v korist prodajalca in velja,
da je kupec odstopil od pogodbe.
6. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 14 dni od
dneva te objave na naslov: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje. Na zaprti
kuverti mora biti pod naslovom občine vidno
navedeno "Ponudba za nakup nepremičnine – (navesti konkretno nepremičnino) – Ne
odpiraj". Ponudbi mora biti priloženo potrdilo
o plačilu varščine.
7. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o stanovanju, ki
se prodaja, na Občini Kočevje, Ljubljanska
26, 1330 Kočevje, pri Ani Štaudohar, tel.
041/406-182.
Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kočevje

Ob-27538/05
Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje, razpisuje na podlagi 39. člena Uredbe o
pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) naslednji

15. gradbena parcela – parc. št. 2860/97
pašnik 5r. v izmeri 986 m2 k.o. Livold;
16. gradbena parcela – parc. št. 2860/99
pašnik 5r. v izmeri 1143 m2 k.o. Livold;
17. gradbena parcela – parc. št. 2860/100
pašnik 5r. v izmeri 1069 m2 k.o. Livold;
18. gradbena parcela – parc. št. 2860/103
pašnik 5r. v izmeri 905 m2 k.o. Livold;
19. gradbena parcela – parc. št. 2860/104
pašnik 5r. v izmeri 1072 m2 k.o. Livold;
20. gradbena parcela – parc. št. 2860/106
pašnik 5r. v izmeri 897 m2 k.o. Livold;
21. gradbena parcela – parc. št. 2860/107
pašnik 5r. v izmeri 1220 m2 k.o. Livold;
22. gradbena parcela – parc. št. 2860/108
pašnik 5r. v izmeri 1155 m2 k.o. Livold;

23. gradbena parcela – parc. št. 2860/109
pašnik 5r. v izmeri 1210 m2 k.o. Livold;
24. gradbena parcela – parc. št. 2860/110
pašnik 5r. v izmeri 905 m2 k.o. Livold;
25. gradbena parcela – parc. št. 2860/117
pašnik 5r. v izmeri 1004 m2 k.o. Livold;
26. gradbena parcela – parc. št. 2860/118
pašnik 5r. v izmeri 1054 m2 k.o. Livold;
27. gradbena parcela – parc. št. 2860/119
pašnik 5r. v izmeri 1037 m2 k.o. Livold;
28. gradbena parcela – parc. št. 2860/120
pašnik 5r. v izmeri 1025 m2 k.o. Livold;
29. parc. št. 1815/2 pašnik v izmeri 518 m2
in parc. št. 1835/3 pašnik v izmeri 90 m2, vse
k.o. Kočevje (zemljišče lahko kupi le kupec,
ki že ima dostop do te parc. št.).

javni razpis
z zbiranjem pisnih prijav za prodajo
samostojnih gradbenih parcel na
javni dražbi, za gradnjo individualnih
stanovanjskih in poslovnih objektov,
in sicer:
1. gradbena parcela sestavljena iz parc.
št. 627/1 pašnik 4r. v izmeri 1014 m2 in parc
št. 309/12 pašnik 5r. v izmeri 452 m2, vse
k.o. Koblarji;
2. gradbena parcela sestavljena iz parc.
št. 627/2 pašnik 5r. v izmeri 303 m2, parc.
št. 627/3 pašnik 4r. v izmeri 1310 m2, parc
št. 309/11 pašnik 5r. v izmeri 99 m2, parc št.
786/4 pot v izmeri 225 m2, parc. št. 655/7
gozd 3r. v izmeri 177 m2, parc. št. 652/12
pašnik 4r. v izmeri 110 m2, vse k.o. Koblarji;
3. gradbena parcela sestavljena iz parc.
št. 652/6 pašnik 4r. v izmeri 1348 m2 in parc
št. 660/7 travnik 5r. v izmeri 121 m2, vse
k.o. Koblarji;
4. gradbena parcela parc. št. 2063/5 odprto skladišče v izmeri 1296 m2, k.o. Kočevje (za dostop do parcele je potrebno dovoljenje lastnikov parc. št. 2066/20, 2066/8 ali
2063/1 k.o. Kočevje);
5. gradbena parcela – parc. št. 2497/123
gozd v izmeri 1211 m2 k.o. Kočevje;
6. gradbena parcela – parc. št. 2860/87
pašnik 5r. v izmeri 1061 m2 k.o. Livold;
7. gradbena parcela – parc. št. 2860/88
pašnik 5r. v izmeri 1098 m2 k.o. Livold;
8. gradbena parcela – parc. št. 2860/89
pašnik 5r. v izmeri 1006 m2 k.o. Livold;
9. gradbena parcela – parc. št. 2860/90
pašnik 5r. v izmeri 981 m2 k.o. Livold;
10. gradbena parcela – parc. št. 2860/91
pašnik 5r. v izmeri 900 m2 k.o. Livold;
11. gradbena parcela – parc. št. 2860/93
pašnik 5r. v izmeri 973 m2 k.o. Livold;
12. gradbena parcela – parc. št. 2860/94
pašnik 5r. v izmeri 967 m2 k.o. Livold;
13. gradbena parcela – parc. št. 2860/95
pašnik 5r. v izmeri 902 m2 k.o. Livold;
14. gradbena parcela – parc. št. 2860/96
pašnik 5r. v izmeri 1004 m2 k.o. Livold;

Pod
zap.
št.

Količina
m2

Cena za m2
z DDV

1.
2.
3.
4.*
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

1466 m2
2224 m2
1469 m2
1296 m2
1211 m2
1061 m2
1098 m2
1006 m2
981 m2
900 m2
973 m2
967 m2
902 m2
1004 m2
986 m2
1143 m2
1069 m2
905 m2
1072 m2
897 m2
1220 m2
1155 m2
1210 m2
905 m2
1004 m2
1054 m2
1037 m2
1025 m2
608 m2

2.598,25 SIT
2.598,25 SIT
2.598,25 SIT
3.105,79 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
3.501,60 SIT
4.177,20 SIT

Vrednost zemljišča
(gradbene
parcele)
z davkom

3,809.034,50 SIT
5,856.455,50 SIT
3,816.829,25 SIT
4,025.103,84 SIT
4,240.437,60 SIT
3,751.197,60 SIT
3,844.756,80 SIT
3,522.609,60 SIT
3,435.069,60 SIT
3,151.440,00 SIT
3,407.056,80 SIT
3,386.047,20 SIT
3,158.443,20 SIT
3,515.606,40 SIT
3,452.577,60 SIT
4,002.328,80 SIT
3,743.210,40 SIT
3,168.948,00 SIT
3,753.715,20 SIT
3,140.935,20 SIT
4,271.952,00 SIT
4,044.348,00 SIT
4,236.936,00 SIT
3,168.948,00 SIT
3,515.606,40 SIT
3,690.686,40 SIT
3,631.159,20 SIT
3,589.140,00 SIT
2,539.737,60 SIT

Vrednost
priprave
zemljišča

Skupaj
vrednost

2,252.640,94 SIT
3,463.473,86 SIT
2,257.250,71 SIT
87.060,79 SIT
5,328.516,27 SIT
4,676.872,77 SIT
4,837.611,50 SIT
4,437.936,82 SIT
4,329.329,57 SIT
3,977.442,08 SIT
4,294.575,25 SIT
4,268.509,51 SIT
3,986.130,66 SIT
4,429.248,24 SIT
4,351.051,02 SIT
5,033.104,55 SIT
4,711.627,09 SIT
3,999.163,53 SIT
4,724.659,96 SIT
3,964.409,21 SIT
5,367.614,88 SIT
5,085.236,03 SIT
5,324.171,98 SIT
3,999.163,53 SIT
4,429.248,24 SIT
4,646.462,74 SIT
4,572.609,81 SIT
4,520.478,33 SIT
20.000,00 SIT

6,061.675,44 SIT
9,319.929,36 SIT
6,074.079,96 SIT
4,112.164,63 SIT
9,568.953,87 SIT
8,392.070,37 SIT
8,682.368,30 SIT
7,960.546,42 SIT
7,764.399,17 SIT
7,128.882,08 SIT
7,701.632,05 SIT
7,654.556,71 SIT
7,144.573,86 SIT
7,944.854,64 SIT
7,803.628,62 SIT
9,035.433,35 SIT
8,454.837,49 SIT
7,168.111,53 SIT
8,478.375,16 SIT
7,105.344,41 SIT
9,639.566,88 SIT
9,129.584,03 SIT
9,561.107,98 SIT
7,168.111,53 SIT
7,944.854,64 SIT
8,337.149,14 SIT
8,203.769,01 SIT
8,109.618,33 SIT
2,559.737,60 SIT
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Prodajalec si pridržuje pravico zvišanja
cen na dan dražbe na podlagi informacij
Gospodarske zbornice Slovenije.
Stroški priprave zemljišč obsegajo stroške parcelacij in stroške cenitev ter stroške
postopka do javne dražbe ter tudi stroške
komunalnega opremljanja, oziroma komunalnega prispevka.
Pod zap. št. 4 se pri obračunu davka na
ceno zemljišča upošteva davek v višini 2%
na promet nepremičnin.
Stroški priprave zemljišč pri zap. št. 4 ne
obsegajo stroške komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek poravna investitor
istočasno ob plačilu kupnine za zemljišče.
Individualne priključke na navedene komunalne objekte in naprave zgradi investitor
na svoje stroške.
Na vseh gradbenih parcelah je dovoljeno
graditi le stanovanjske objekte razen pod št.
4, kjer je parcela namenjena graditvi poslovnih prostorov.
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
Vsi interesenti morajo pisno prijavo poslati v zaprti kuverti (s pripisom za javno
dražbo – ne odpiraj) in ji priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji, ki znaša
10% izklicne vrednosti zemljišča,
– potrdilo o državljanstvu,
– kopijo izpisa iz registra pravnih oseb.
Javna dražba za oddajo zemljišč za
gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov
bo ustna, izvajala jo bo komisija za odpiranje
prijav in izvajanje javne dražbe po vrstnem
redu iz razpisa, v sredo, 3. 11. 2005, ob 12.
uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska
26, Kočevje.
Javno odpiranje prijav bo pol ure pred
dražbo.
Splošni pogoji
Kavcija se plača na podračun proračuna
Občine Kočevje, ki je odprt pri UJP Novo
mesto št. 01248 – 0100005213.
Vplačana kavcija se pridobitelju stavbnega zemljišča šteje v kupnino, ki mora biti
plačana v osmih dneh po podpisu pogodbe,
neuspelemu udeležencu pa se brezobrestno vrne v petih dneh po dražbi.
Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo
prispele na vložišče Občine Kočevje do
3. 11. 2005 do 10. ure.
Na podlagi vrstnega reda prispelih prijav
napravi komisija za odpiranje prijav in izvajanje dražbe za predmet dražbe (zemljišče)
“dražbeni list”, na katerem je zapisan vrstni
red dražiteljev. Če je na dražbenem listu
za vpisan samo en interesent, se mu lahko
proda zemljišče po izklicni vrednosti. V primeru, ko je na dražbenem listu vpisanih več
interesentov, se le-ti zvrstijo po vpisanem
vrstnem redu na dražbenem listu. Pred pričetkom dražbe vsak dražitelj podpiše pravila
javne dražbe.
Najnižji znesek višanja znaša 2% od izklicne vrednosti.
Stavbno zemljišče bo oddano najugodnejšemu ponudniku, to je tistemu, ki ponudi
višjo ceno.
Komisija s soglasjem župana lahko posamezni postopek tudi ustavi do sklenitve
pravnega posla. Pri tem se dražitelju povrnejo stroški, v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Najkasneje v roku 30 dni od javne dražbe se sklene z uspelim ponudnikom pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča. V pogodbi
se za nezazidana stavbna zemljišča obračuna tudi 20% DDV. Če pridobitelj stavbnega

zemljišča enostransko odstopi od pogodbe,
izgubi pravico do povračila kavcije. Pogodba
postane veljavna, ko jo potrdi notarka.
Vse informacije lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Kočevje, Oddelek za
okolje infrastrukturo in gospodarstvo, Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
Ljubljanska c. 26, Kočevje, oziroma po tel.
893-82-37 pri Ivanu Maroltu.
Občina Kočevje

Javne dražbe
Ob-27284/05
Mehanika Trbovlje d.d. – v stečaju, Jana
Husa 1a, Ljubljana, skladno s sklepom
stečajnega senata Okrožnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. St 97/2003 objavlja prodajo nepremičnega premoženja stečajnega
dolžnika na lokaciji Trg revolucije 23, Trbovlje: parc. št. 800/1 zelenica v izmeri 590 m2,
800/2 dvorišče v izmeri 862 m2, 800/5 zelenica v izmeri 385 m2, 800/6 neplodno v izmeri 52 m2, 800/8 neplodno v izmeri 22 m2,
805/4 dvorišče v izmeri 36 m2, 805/5 gradbeni objekt v izmeri 267 m2, 204/1.S gradbeni objekt v izmeri 499 m2, 1090.S stavba v
izmeri 1.232 m2, 1276.S stanovanjska stavba v izmeri 39 m2, 1658.S stavba 317 m2 in
dvorišče 55 m2 in 2954.S garaža v izmeri
19 m2, vl.št. 1121, k.o. Trbovlje, z
javno dražbo
ki bo dne 9. 11. 2005 ob 12.30 na Slovenski 41 v Ljubljani, v sejni sobi v 9. nadstropju za izklicno ceno 80,500.000 SIT.
I. Prodaja se dovoljuje pod sledečimi
prodajnimi pogoji:
1. Navedeno nepremično premoženje se
prodaja kot celota.
2. Udeleženec javne dražbe mora do
dneva dražbe položiti varščino v višini 10%
izklicne cene na poslovni račun stečajnega
dolžnika št. 05100-8011696349, pri A banki
Vipa d.d., s pripisom varščina v zvezi z javno dražbo. Plačana varščina bo uspešnemu
dražitelju vračunana v kupnino, drugim pa
vrnjena v 15 dneh po dnevu javne dražbe.
Varščina se ne obrestuje.
3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe po svojem zakonitem zastopniku, ki se
mora izkazati s predložitvijo izpiska iz sodnega registra ter ﬁzične osebe, ki se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Pooblaščenci
pravnih in ﬁzičnih oseb morajo na javni dražbi
predložiti pooblastilo za licitiranje.
4. Pred začetkom javne dražbe morajo
zainteresirani dražitelji stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero se dokazuje ali potrjuje, da
ne obstojijo dejstva in okoliščine iz 1., 2.
in 3. odstavka 153. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji ali pri notarju overjeno izjavo, s katero pod materialno
in kazensko odgovornostjo izjavijo, da ne
obstojijo okoliščine iz 1., 2. in 3. odstavka
153. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
5. Uspešni dražitelj mora skleniti pisno
pogodbo o nakupu nepremičnine v roku 15
dni od dneva javne dražbe. Kupec si mora
sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma
odobritve in potrdila za sklenitev pogodbe o
nakupu nepremičnin v skladu z veljavnimi
predpisi.
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6. Uspešni dražitelj mora plačati kupnino
v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev
od dneva sklenitve pisne pogodbe, ne glede na to, ali se kupnina plača naenkrat ali
v obrokih.
7. Če je rok plačila kupnine daljši od enega meseca od dneva sklenitve pisne pogodbe, je potrebno zavarovanje plačila z
nedokumentirano in nepreklicno garancijo
na prvi poziv prvovrstne banke s sedežem v
Sloveniji, ki jo mora ponudnik izročiti stečajni
upraviteljici ob podpisu pogodbe.
8. Če uspešni dražitelj ne sklene pisne
pogodbe ali ne plača celotne kupnine v dogovorjenem roku ali če pri plačilnem roku, ki
je daljši od enega meseca, ne izroči bančne garancije na prvi poziv se šteje, da je
od nakupa odstopil in je prodaja razdrta. V
tem primeru plačano varščino obdrži prodajalec.
9. Nepremičnino se prodaja po načelu
videno – kupljeno.
10. Kupljeno nepremičnino se kupcu izroči v last in posest po plačilu celotne kupnine.
11. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice nosi in plača kupec.
12. Občina Trbovlje ima zakonito predkupno pravico po Odloku o določitvi območja predkupne pravice Občine Trbovlje
(Uradni vestnik Zasavja, št. 3/03).
II. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajna upraviteljica.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in
to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pisno pooblastilo.
4. Za predmet prodaje lahko dražitelj
dvigne ceno za najmanjši znesek 1,000.000
SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana pet minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore zoper dražbeni postopek je
mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
9. Ugovore reši stečajna upraviteljica
takoj.
Dodatne informacije in dogovori o možnosti ogleda nepremičnine dobite pri stečajni
upraviteljici Marji Oblak na št. 031/854-563.
Mehanika Trbovlje d.d. – v stečaju
Št. 46500-0132/2005
Ob-27494/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94, 14/95,
20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba US,
44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00), Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), Uredbe o prodobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
in na podlagi posameznega programa prodaje nepremičnine v lasti Občine Tolmin z
dne 4. 10. 2005, objavljamo
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so nepremičnine, ki
v naravi predstavljajo staro kmečko hišo na
Ljubinju št. 40 z gospodarskim poslopjem,
ki so na parceli št. 16/3 stavbišče 223 m2,
k.o. Ljubinj.

Stran

7534 /

Št.

91 / 14. 10. 2005

Nepremičnine se nahajajo v bližini cerkve
v naselju Ljubinj in sicer v strmem severnem
pobočju med dvema lokalnima dostopoma.
Neposredna dostopa do obeh objektov sta
zelo neugodna in neurejena. V naselju je
vodovodno omrežje ter prostozračno električno in telefonsko omrežje. Kanalizacije ni.
Neposredni priključki so odklopljeni.
Osnovna starost stanovanjske hiše ni
znana, nenaseljena je preko 10 let in je kot
celota v slabem stanju. Tudi gospodarsko
poslopje že dolgo ni v uporabi in je v fazi
intenzivnega rušenja.
Oba objekta sta po sedanjem stanju neprimerna za sanacijo in potrebna rušenja.
Stroški rušenja gredo v breme kupca.
Izklicna cena nepremičnin, ki prestavlja
le komunalno vrednost in vrednost zemljišča
je 1,249.130 SIT.
Varščina je 124.913 SIT.
Najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
II. Način, čas in kraj dražbe:
Javna dražba bo ustna, na naslovu: Občina Tolmin, Ulica Padlih borcev 2, 5220
Tolmin, v pravni pisarni v sredo, dne 2. 11.
2005, ob 14. uri.
III. Na javni dražbi lahko sodelujejo:
– ﬁzične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in predložijo dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije (ali potrdilo ali
veljavna osebna izkaznica ali veljavni potni
list RS) ter dokazilo o plačilu varščine;
– pravne osebe, ki predložijo izpisek iz
sodnega ali drugega registra, iz katerega
je razvidno, da imajo sedež pravne osebe
v Republiki Sloveniji, ter dokazilo o plačilu
varščine.
Zastopniki ﬁzičnih oziroma pravnih oseb
morajo komisiji predložiti pisno pooblastilo,
overjeno pri notarju.
IV. V ceno nepremičnine niso vključeni
stroški cenilca, davek na promet nepremičnin ter stroški v zvezi s prenosom lastninske pravice, ki jih mora kupec poravnati do
vknjižbe lastninske pravice.
V. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, ki je tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno nad izklicno ceno.
VI. Udeleženci javne dražbe morajo, najkasneje tretji dan pred pričetkom javne dražbe, plačati varščino navedeno v tem razpisu
na transakcijski račun št. 01328-0100014970
Proračun Občine Tolmin. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v roku
3 dni po končani dražbi.
VII. Plačilni pogoji:
Kupec mora plačati kupnino v denarju.
Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice, rok plačila je 8 dni
po izstavitvi računa. Plačilo celotne kupnine
v roku, ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla. Če najugodnejši ponudnik
ne bo plačal kupnine v tem roku, bo prodajni postopek razveljavljen in varščina zadržana.
VIII. Drugi pogoji:
a) Nakup nepremičnin se opravi po sistemu “videno – kupljeno”, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Na javni dražbi bo uspel ponudnik, ki
bo ponudil najvišjo ceno nad izklicno ceno.
c) Prodajno pogodbo mora uspeli dražitelj s prodajalcem skleniti v 15 dneh po
zaključku dražbe.
č) Če uspeli dražitelj v roku 15 dni po
končani javni dražbi ne bo podpisal prodajne pogodbe, ali ne bo plačal kupnine v
določenem roku, bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.
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d) Prodajalec bo izročil kupcu nepremičnino v last in posest takoj po plačilu celotne
kupnine, kar kupec izkaže s pisnim potrdilom. Vsa zemljiškoknjižna opravila si pridrži
prodajalec.
e) Komisija lahko s soglasjem župana
Občine Tolmin postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla.
Pri tem Občina Tolmin povrne dražiteljem
stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
f) Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave Občine Tolmin, Tolmin, Ulica
Padlih borcev 2, tel. 05/381-95-14 (Miran
Mavri). Ogled nepremičnine je možen po
dogovoru.
Občina Tolmin
Št. 0313-22/2005
Ob-27520/05
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02) ter v skladu z določili Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), sklepa občinskega
sveta št.: 03201-23/2005 z dne 21. 9. 2005
objavlja
javno dražbo
za prodajo gradbenih parcel
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Pivka, Kolodvorska cesta
5, 6257 Pivka (v nadaljevanju: prodajalec).
2. Predmet prodaje so gradbene parcele
za individualno stanovanjsko gradnjo v Vilharjevem naselju v Pivki, v katastrski občini
Petelinje:
– gradbena parcela št. 1195/3: parc. št.
1195/3, k.o. Petelinje, travnik 5. razreda v
izmeri 726 m2.
Izklicna cena zemljišča je 1,916.640
SIT.
– gradbena parcela št. 1195/29: parc. št.
1195/29, k.o. Petelinje, pašnik 4. razreda v
izmeri 751 m2.
Izklicna cena zemljišča je 2,343.120
SIT.
– gradbena parcela št. 1195/30: parc. št.
1195/30, k.o. Petelinje, pašnik 4. razreda v
izmeri 1038 m2.
Izklicna cena zemljišča je 3,238.560
SIT.
Izklicne cene za posamezne gradbene
parcele ne vsebujejo DDV. Kupec je dolžan
plačati DDV, stroške overitve pogodbe in
stroške zemljiškoknjižnega vpisa ter ostale
stroške povezane s prenosom lastninske
pravice.
Kupci so poleg cene zemljišča dolžni plačati tudi soﬁnanciranje izgradnje komunalne
infrastrukture, in sicer za:
– gradbeno parcelo št. 1195/3: 2,613.640
SIT,
– gradbeno parcelo št. 1195/29: 2,703.600
SIT,
– gradbeno parcelo št. 1195/30: 3,736.800
SIT.
Stroški soﬁnanciranja izgradnje komunalne infrastrukture so ﬁksni zneski in se
z javno dražbo ne spreminjajo. Znesek ne
vsebuje DDV.
Ob plačilu celotnega zneska soﬁnanciranja izgradnje komunalne infrastrukture bo
Občina Pivka kupcu izdala potrdilo, s katerim se mu prizna soﬁnanciranje izgradnje
komunalne infrastrukture in ob izdaji gradbenega dovoljenja nadomešča potrdilo o
plačilu komunalnega prispevka.

Nepremičnine se odprodajo v celoti po
sistemu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij na nepremičninah. Parcela 1195/3, k.o. Petelinje
je obremenjena s stvarnim bremenom fekalnega in meteornega kanala, služnostno
pravico v korist Občine Pivka se po izvedbi
pravnega posla vknjiži v zemljiško knjigo.
3. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(za pravne osebe), ki ne sme biti starejše
od 30 dni,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe),
– pooblastilo za sodelovanje na javni
dražbi, če je oseba zastopnik,
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– osebno izkaznico,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Licitacija bo potekala v dveh delih. V
prvem delu bodo licitirane gradbene parcele, za katere bo vplačana varščina, pri čemer licitirajo posamezno gradbeno parcelo
le dražitelji, ki so za predmetno gradbeno
parcelo vplačali varščino. V drugem delu
bodo licitirane gradbene parcele, za katere
varščina ni bila vplačana, pri čemer lahko
dražitelji, ki v prvem delu niso uspeli, licitirajo katerokoli gradbeno parcelo.
4. Višina kavcije: dražitelji se morajo pred
začetkom javne dražbe izkazati s potrdilom
o plačani kavciji, v višini 10% izklicne cene,
ki jo nakažejo na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298
pri Banki Slovenije, z navedbo "Plačilo kavcije za javno dražbo za parc. št. ___", za
katero se vplačuje kavcija.
5. Vplačana kavcija se šteje dražitelju, ki
je uspel na javni dražbi, v kupnino. Neuspelim dražiteljem se kavcija vrne, v roku 8 dni,
po opravljeni dražbi, in sicer v vplačanem
znesku. Kavcija mora biti vplačana najkasneje na dan dražbe do 10. ure.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v sredo, dne 2. 11. 2005, ob 15. uri v
sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta
5, Pivka.
7. Najnižji znesek višanja izklicne cene
na javni dražbi je 50.000 SIT. Dražitelj, ki
pred začetkom javne dražbe prijavi svojo
udeležbo ter priloži vsa zahtevana potrdila pa ne pristopi k licitaciji predmeta javne
dražbe, se šteje, da je od licitacije odstopil
in se mu kavcija ne vrne.
8. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Dražba je končana, ko voditelj
dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče
podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku
dražbe.
9. Način in rok plačila kupnine: rok za
plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano
varščino) je 8 dni od izstavitve računa, ki
ga izda Občina Pivka. Račun se poravna
na zakladniški podračun Občine Pivka, št.:
01291-0100016298 pri Banki Slovenije.
10. Plačilo celotne kupnine – vrednosti
nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Sklep o
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izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan
najkasneje v roku 14 dni od izvedene javne
dražbe. Izbrani ponudnik bo moral skleniti
prodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v navedenem roku, se šteje,
da je od nakupa odstopil, vplačana kavcija
pa mu zapade kot skesnina. Tudi v primeru,
da se plačilo ne izvede v roku, se kavcija
zadrži, pogodba pa razdre.
Kupec pridobi lastninsko pravico po overitvi pogodbe, plačilu stroškov postopka in
celotne kupnine.
11. Na podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) lahko Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Pivka, s soglasjem
predstojnika, postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se povrne kavcija
dražiteljem, v vplačanem znesku; o tem posreduje občina dražiteljem odločitev v roku
8 dni po opravljeni javni dražbi.
12. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.
05/72-10-100. Ogled gradbenih parcel je
možen po predhodnem dogovoru. Besedilo
javne dražbe je objavljeno tudi na internetnem naslovu: http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Ob-27522/05
Občina Postojna, Ljubljanska cesta
4, Postojna, na podlagi sklepov župana
št. 03201-1/2005 z dne 5. 4. 2005 in št.
03201-1/2005 z dne 23. 6. 2005 ter 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. k.o. Postojna, z.k. vl. št. 878: parc. št.
561/47 pašnik 4. razred v izmeri 553 m2, izklicna cena: 406.925 SIT,
2. k.o. Postojna, z.k. vl. št. 878: parc. št.
561/88 pašnik 4. razred v izmeri 242 m2, izklicna cena: 178.075 SIT.
Zemljišči pod 1. in 2. točko se nahajata v
območju stavbnih zemljišč, nista pa primerni
za gradnjo.
3. k.o. Postojna, z.k. vl. št. 1318: parc.
št. 2923/11 dvorišče v izmeri 45 m2, izklicna
cena: 262.385 SIT.
Zemljišče se nahaja v območju z oznako
Postojna, Prešernova ulica P7/C4, z osnovno namensko rabo: M-mešana območja (namenjena so bivanju, trgovskim, proizvodnim
in storitvenim dejavnostim) in D-območja
javne infrastrukture (centralnih dejavnosti),
ki jo opredeljuje Odlok o spremembah in
dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih
ureditvenih pogojih za del območja Občine Postojna (Uradni list RS, št. 46/05). Na
zemljišču je gradnja možna, kolikor so za to
izpolnjeni pogoji.
4. k.o. Zalog, z.k. vl. št. 301: parc. št.
1238/2 cesta v izmeri 698 m2, izklicna cena:
3,300.000 SIT.
Zemljišče se nahaja v območju z osnovno namensko rabo: proizvodnja-območje
cone B (cona obrti, skladiščne in servisne
dejavnosti), ki jo opredeljuje Odlok o za-

zidalnem načrtu industrijsko-obrtne cone v
Postojni (Uradne objave, št. 15/70). Zemljišče je skupaj s sosednjimi zemljišči predvideno za gradnjo skladno z veljavnimi akti,
ki urejajo to področje.
II. Pogoji prodaje na javni dražbi
Javna dražba bo ustna. Najmanjši znesek višanja znaša 10.000,00 SIT, razen pri
nepremičnini pod 4. točko, kjer najmanjši
znesek višanja znaša 100.000 SIT.
Izklicne cene zemljišč že vključujejo davek na dodano vrednost.
Zemljišči pod 3. in 4. točko sta delno
komunalno opremljeni, investitorji ju lahko
opremijo sami na lastne stroške, le-ti bodo
upoštevani pri odmeri komunalnega prispevka. Komunalni prispevek se investitor
zaveže plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Ta se bo odmeril na podlagi veljavnih predpisov.
Stroške za izpeljavo postopka pri notarju,
vključno s stroški zemljiškoknjižnega prepisa, plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe, ki izkažejo, da imajo sedež na območju Evropske unije ali katerekoli izmed
njenih članic in ﬁzične osebe, ki izkažejo,
da so državljani Evropske unije ali katerekoli
izmed njenih članic.
Dražitelji se morajo pred začetkom javne
dražbe izkazati s potrdilom o plačani varščini v znesku 10% izklicne cene nepremičnine (navesti št. parcele), ki jo bodo dražili,
na transakcijski račun Občine Postojna št.
01294-0100016345 s pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi dve mesti 88. Neuspelim
dražiteljem se bo varščina vrnila v roku 8 dni
po opravljeni javni dražbi brez obresti.
Rok za podpis pogodbe je 15 dni po izvedbi javne dražbe. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 8 dni po prejemu računa,
ki se mu ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne kupnine v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Uradu za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine
Postojna, Ljubljanska c. 4, pisarna št. 25, ali
na tel. 05/72-80-786 in 05/72-80-722; ogled
lokacij je mogoč po predhodnem dogovoru.
Javna dražba bo v sredo, 2. 11. 2005
ob 10. uri v sejni dvorani Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1, 6230 Postojna (vhod s Prešernove ulice).
Občina Postojna
Ob-27525/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03) ter
sklepa Občinskega sveta občine Vuzenica
z 22. redne seje z dne 20. 4. 2005 in 24.
redne seje občinskega sveta z dne 22. 9.
2005, Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica, ki jo zastopa župan Miran
Kus, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
Prodajata se naslednji nepremičnini:
A) Trisobno stanovanje na Mladinski ulici
4B, stanovanje št. 9, v velikosti 68 m2. izklicna cena je 8,196.000 SIT + davek.
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Izklicna cena zgoraj navedenega stanovanja je določena v cenitvenem poročilu
sodno zapriseženega cenilca Marka Črešnika z dne 13. 9. 2005.
B) Trisobno stanovanje na Mladinski ulici
6, stanovanje št. 5: velikost je 76,94 m2 bruto. Izklicna cena je 7,386.000 SIT + davek.
Izklicna cena zgoraj navedenega stanovanja je določena v cenitvenem poročilu sodno zapriseženega cenilca Marka Črešnika z
dne 13. 9. 2005.
Plačilo kupnine: v enkratnem znesku 8
dni po podpisu pogodbe.
Ponudnik mora pred začetkom javne
dražbe predložiti naslednje dokumente:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o vplačilu kavcije v višini 10%
od izklicne cene, ter celotno številko računa
za vračilo kavcije neuspešnemu dražitelju
II. Splošni pogoji sodelovanja:
1. Javna dražba za prodajo zgoraj navedenih nepremičnin bo 2. 11. 2005 ob 15.
uri v prostornih sejne sobe Občine Vuzenica. Javna dražba se bo izvedla v skladu
z uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Najnižji znesek
višanja je 50.000 SIT. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe navedene
cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje,
da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana
trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik komisije za vodenje in nadzor postopka
prodaje stvarnega premoženja Občine Vuzenica ugotovi, komu in po kakšni ceni je
bil predmet javne dražbe prodan, in kupca
pozove k podpisu pogodbe.
2. Vsak ponudnik mora pred začetkom
javne dražbe položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene nepremičnine, ki jo draži. Plačana kavcija bo najugodnejšemu ponudniku
vračunana v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o plačani kavciji
v višini 10% izklicne cene posamezne nepremičnine se nakaže na transakcijski račun
Občine Vuzenica št. 01341-0100011132, z
navedbo »kavcija za javno dražbo za prodajo nepremičnin (za stanovanje pod točko
A, ali za stanovanje pod točko B)«. Potrdilo
mora ponudnik predložiti komisiji pred začetkom javne dražbe.
3. Kupoprodajna pogodba bo s kupcem
sklenjena v 3 dneh po javni dražbi. Plačilo
kupnine v roku določenem pod točko I. je
bistvene sestavina pravnega posla.
4. Overitev pogodbe ter druge stroške
v zvezi z nakupom in prenosom lastništva
plača kupec.
5. Prodajalec si pridružuje pravico, da z
nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe
kljub uspeli javni dražbi. Komisija za vodenje in nadzor postopka javne dražbe, lahko,
v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek
javne dražbe do sklenitve pravnega posla,
pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
6. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
IV. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Vuzenica,
občinska uprava, Mladinska ulica 1, 2367
Vuzenica (Sašo Verdnik, tel. 02/87-912-22,
v času uradnih ur).
Občina Vuzenica

Stran

7536 /

Št.

91 / 14. 10. 2005

Razpisi delovnih
mest
Ob-27285/05
Skladno z 58. in 59. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02, 2/04 in 23/05) ter Uredbo o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04 in 57/05) objavljamo javni natečaj za sklenitev delovnega
razmerja za nedoločen čas:
1. Organ in kraj opravljanja dela: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: podsekretar (M/Ž) za nedoločen čas, delo se lahko
opravlja v nazivih podsekretar, sekretar.
3. Pogoji za opravljanje dela: univerzitetna izobrazba, ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri,
7 let delovnih izkušenj.
4. Pogoji za imenovanje v naziv: aktivno
znanje uradnega jezika, državljanstvo Republike Slovenije, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bila obsojena na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev; da
oseba ni v kazenskem postopku zaradi navedenega kaznivega dejanja, državni izpit
iz javne uprave.
5. Dodatna znanja: osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika.
6. Dokazila, ki jih morajo kandidati priložiti k prijavi: kandidati morajo, da bo vloga
popolna, za pogoje navedene v:
– točki 3. k prijavi priložiti fotokopijo diplome, delovne knjižice iz katere so razvidne delovne izkušnje,
– točki 4. fotokopijo potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice, izpis iz kazenske
evidence (izda Ministrstvo za pravosodje),
potrdilo pristojnega sodišča da ni v kazenskem postopku, fotokopijo potrdila o državnem izpitu iz javne uprave,
– točki 5. fotokopijo potrdila o izpitu iz
angleškega ali nemškega jezika na osnovni
ravni (300 ur učenja) oziroma drugo ustrezno dokazilo.
Spregled ustreznega strokovnega izpita
za imenovanje v naziv
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, pod pogojem,
da najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv opravi ustrezen strokovni izpit za
imenovanje v naziv.
Opis del in nalog: kandidat bo opravljal
najzahtevnejše naloge priprave izvedbenih
programskih dokumentov RS in EU. Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki imajo
analitske izkušnje na področju spodbujanja
gospodarskega razvoja.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: rok
za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave
javnega natečaja, prijave se pošljejo na naslov naveden v 1. točki, z oznako na kuverti
»podsekretar, šifra DM 1063«.
Prepozne in nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
8. Rok obveščanja o izbiri: predvidoma
30 dni po izbiri.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
9. Oseba, ki daje informacije: mag. Duška Šavorn Radovan, tel. 478-37-99 vsak
delavnik med 9. in 11. uro, e-mail: duska.radovan@gov.si.
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Su 010106/2005-1
Ob-27287/05
Okrajno sodišče v Kamniku, Urad predsednice, 1240 Kamnik, Tomšičeva 2, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
svetovalec v pravosodju – sodni referent za področje izvršbe I.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena visoka strokovna izobrazba upravne ali družboslovne smeri (VII.
stopnja),
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– 3-mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Kamniku, Tomšičeva 2, 1240 Kamnik.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Kamniku, Urad predsednice, za razpis
– svetovalec v pravosodju – sodni referent

za področje izvršbe I, Tomšičeva 2, 1240
Kamnik.
Nepopolne in prepozno prispele vloge na
bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu predsednice Okrajnega sodišča v Kamniku, tel. 01/83-19-180 (Barbara Šinkovec).
Okrajno sodišče v Kamniku
Št. 05-020-000302
Ob-27289/05
Na podlagi 21. člena Zakona o javnih
agencijah (Ur. l. RS, št. 52/02 in 51/04 –
EZ-A), 116. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04 in 86/04
– ZVOP – 1) ter v skladu z določbami Sklepa o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 60/01, 52/02 in 80/04), Vlada
Republike Slovenije objavlja javni natečaj
za imenovanje
direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.
Poleg pogojev, določenih z Zakonom
o elektronskih komunikacijah, mora kandidat za direktorja izpolnjevati še sledeče
pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– imeti mora najmanj univerzitetno izobrazbo elektrotehnične, računalniške, družboslovne, ekonomske smeri ali smeri informatika,
– imeti mora najmanj deset let delovnih
izkušenj,
– imeti mora domače in/ali mednarodne
izkušnje s področja elektronskih komunikacij
in/ali radiodifuzije in/ali pošte,
– imeti mora organizacijske sposobnosti,
– ne sme biti pravnomočno kaznovan
za kaznivo dejanje zoper gospodarstvo ali
uradno dolžnost in javna pooblastila,
– ne sme biti pravnomočno obsojen, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šestih
mesecev.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovne razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti,
– potrdilo o nekaznovanosti za kaznivo
dejanje zoper gospodarstvo ali uradno dolžnost in javna pooblastila in o tem, da ni bil
pravnomočno obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šestih mesecev
ter potrdilo krajevno pristojnega okrajnega
sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku.
K prijavi mora kandidat za direktorja
predložiti tudi predlog programa dela in razvoja agencije.
Direktor, njegov zakonec ali zunajzakonski partner ter sorodnik v ravni vrsti do
vključno drugega kolena ne sme biti član
nadzornega sveta organizacije, ki opravlja
dejavnost s področja urejanja iz pristojnosti
agencije in ne sme imeti lastninskih deležev
v organizacijah, ki opravljajo dejavnost, ki je
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neposredno predmet urejanja iz pristojnosti
agencije, ali v organizacijah, ki imajo lastninski delež v takih organizacijah.
Javni natečaj za imenovanje direktorja
bo izvedla posebna natečajna komisija, ki jo
je imenoval uradniški svet. Pri izbiri bo upoštevala zlasti kandidatove strokovne in mednarodne izkušnje, vodstvene sposobnosti in
komunikacijske veščine kandidata. Kandidati, ki bodo prišli v ožji izbor, bodo povabljeni
na razgovor, kjer bodo na zahtevo natečajne
komisije dolžni predložiti originalna dokazila,
priložena k prijavi.
Na podlagi predloga ministra za gospodarstvo bo kandidata za direktorja Agencije
za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije za dobo petih let imenovala
Vlada Republike Slovenije.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo Direktorat za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15,
1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije ali
dnevnem časopisu.
Kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata pisno obveščeni o izbiri.
V objavi o javnem natečaju se izraz kandidat, zapisan v moški spolni slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske
kot moške.
Vlada Republike Slovenije
Su 010602/2005
Ob-27290/05
Okrajno sodišče v Idriji, 5280 Idrija,
Mestni trg 1, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
svetovalke(ca) v pravosodju – sodne(ga) referentke(ta) v izvršbi I. za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur tedensko ter trimesečnim poskusnim delom.
Opis del in nalog:
– opravljanje strokovnih del v postopkih
pri pravosodnih organih,
– spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov in navodil, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil,
– sodelovanje pri izvajanju uprave pravosodnega organa,
– vodenje vpisnikov I, In in Ig,
– vodenje postopkov in izdajanje odločb
v zadevah izvršbe,
– delo s strankami,
– odprava sodnih pisanj,
– druga dela po odredbi predsednice
sodišča oziroma sodnika zadolženega za
izvršbo.
Uradnik opravlja dela na naslednjih uradniških nazivih:
– Svetovalec v pravosodju III,
– Svetovalec v pravosodju II,
– Svetovalec v pravosodju I.
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
(VII. stopnja izobrazbe),
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,

– opravljen izpit iz določil sodnega reda,
– izpolnjevanje pogoja nekaznovanosti
in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– slovensko državljanstvo.
Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ga izda Okrajno sodišče.
Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke pošljejo v Urad predsednice Okrajnega
sodišča v Idriji, Mestni trg 1, 5280 Idrija, in
sicer v 8 dneh od objave javnega natečaja.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo
o izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po
opravljenem izbirnem postopku. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel.
05/33-51-676.
Okrajno sodišče v Idriji
Št. 102-04-68/03
Ob-27292/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1,
62/05 – odl. US in 75/05 – odl. US) objavlja
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca – namestnika vodje v Oddelku za gospodarsko infrastrukturo in okolje Občinske uprave Mestne
občine Ptuj, ki se opravlja v nazivu višji
svetovalec II.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih višji svetovalec II in višji
svetovalec I. Uradnik bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec II.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo gradbene, tehnične ali ekonomske smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidata pričakujemo znanja, potrebna za organizacijo in vodenje ter znanje
uporabniških programov v okolju Windows.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj;
– 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
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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;
– ustrezne reference oziroma dokazila
za znanje dela z računalnikom.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil ter razgovorov.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, 35/05 ZJU-UPB1,
62/05 – odl. US in 75/05 – odl. US) 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 naveden izpit
opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višji svetovalec – namestnik
vodje v Oddelku za gospodarsko infrastrukturo in okolje, v nazivu višji svetovalec II, v
prostorih Občinske uprave Mestne občine
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, v roku 8 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem
listu Republike Slovenije. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel.
02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj
Št. 110-81/2005
Ob-27294/05
V skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 - upb1), načelnica Upravne enote Velenje objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec za promet.
V Oddelku za upravne notranje zadeve,
ki se lahko opravlja v nazivih:
– svetovalec III,
– svetovalec II in
– svetovalec I.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna šola pravne
ali upravne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg posebnih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
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– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali izjavo kandidata o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas in s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji
Rudarska 6 a, v Velenju.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Velenje, Rudarska 6a, 3320 Velenje,
in sicer v roku 8 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 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.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Franja Tevž, vodja
oddelka, na tel. 03/899-57-02.
Upravna enota Velenje
Ob-27295/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo), Mestna občina Murska Sobota objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
višji svetovalec m/ž v Uradu župana
– za strukturne sklade.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih III., II. in I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas.
Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati tudi še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja pisna dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– overjeno fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami na področju poznavanja vsebin spremljanja projektov ﬁnanciranih
iz mednarodnih in državnih skladov oziroma
programov, kar bodo dokazali s potrdili, ki
izkazujejo zahtevana znanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, 9000 Murska Sobota, z označbo »javni
natečaj – višji svetovalec v Uradu župana«,
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu
za zaposlovanje RS.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
petnajstih dneh po izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 8. do 9. ure na
tel. 02/525-16-72.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Murska Sobota
Su 20/2005-7 (2)
Ob-27296/05
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni sodelavec – sodni referent za področje zemljiške knjige II.
Delovno mesto višji pravosodni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni sodelavec
III, višji pravosodni sodelavec II in višji pravosodni sodelavec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena višja strokovna izobrazba
upravne ali družboslovne smeri (VI. stopnja),
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– 2-mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,

– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v
Ljubljani, kadrovska služba, za Javni natečaj
– višji pravosodni sodelavec – sodni referent
za področje zemljiške knjige II, Tavčarjeva 9,
Ljubljana. Nepopolne in prepozno prispele
vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 2005-626
Ob-27298/05
Na podlagi 9. in 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencije za šport
Ljubljana (Ur. l. RS, št. 104/99) Svet Agencije za šport Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ico in strokovnega vodje
Agencije za šport Ljubljana, Staničeva
41, Ljubljana.
Za direktorja/ico in strokovnega vodjo zavoda je lahko imenovan kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjuje še naslednje:
– končana VII. stopnja izobrazbe športne
smeri, z najmanj 7 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih,
– končana VI. stopnja izobrazbe športne
smeri z 20 let delovnih izkušenj in najmanj
7 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika,
– državljan Republike Slovenije,
– zaželjene so izkušnje na področju, ki
so povezana z organiziranjem in vodenjem
interesnih športnih programov predšolskih in
šolskih otrok ter odraslih.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev, programom
dela Agencije za šport Ljubljana za nasled-
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nje mandatno obdobje in življenjepisom v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Agencija
za šport Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi razpisa.
Agencija za šport
Št. 66-0199/2005-47/01
Ob-27330/05
Mestna občina Kranj na podlagi Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
2/04) in 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj
(Ur. l. RS, št. 141/04) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja Prešernovega gledališča
Kranj (m/ž).
V skladu z 8. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče
Kranj, morajo kandidati poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali humanistične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področjih dejavnosti gledališkega oziroma
umetniškega ustvarjanja,
– izkazovanje znanja tujega jezika na
višji ravni,
– vodstvene sposobnosti.
Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom
in programom razvoja Prešernovega gledališča Kranj, pošljite najkasneje v 15 dneh v
zaprtih kuvertah na naslov: Mestna občina
Kranj, Oddelek za družbene javne službe,
Slovenski trg 1, 4000 Kranj, z oznako »Prijava na razpis za direktorja PGK«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih
dneh po končanem postopku.
Mestna občina Kranj
Su 010601/2005
Ob-27331/05
Višje sodišče v Celju, Prešernova ulica
22, 3000 Celje, objavlja javni natečaj za naslednja prosta uradniška delovna mesta:
1. višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec) – eno prosto delovno
mesto,
2. višji pravosodni sodelavec (vodja
urada predsednika in kadrovske službe)
– eno prosto delovno mesto.
Naloge na delovnem mestu pod št. 1 se
lahko opravljajo v nazivih: višji pravosodni
svetovalec III, višji pravosodni svetovalec
II in višji pravosodni svetovalec I; naloge
na delovnem mestu pod št. 2 pa se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni sodelavec II in višji pravosodni sodelavec I.
Pogoji:
Pod št. 1:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Pod št. 2:
– višja strokovna izobrazba družboslovne, splošne ali pravne smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj.
Posebni pogoji:
Pod št. 1:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Pod št. 2:
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden.
Organ in kraj opravljanja dela: Višje sodišče v Celju, Prešernova ulica 22, Celje.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu (samo kandidati za delovno
mesto pod 1. točko),
– izjavo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (potrdilo o navedenem, ki ga
izdaja Ministrstvo za pravosodje, bo izbrani
kandidat predložil naknadno),
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kakšnega kaznivega dejanja
(potrdilo o navedenem, ki ga izdaja krajevno
pristojno sodišče, bo izbrani kandidat predložil naknadno).
V naziv na delovno mesto za opravljanje
nalog pod 2. točko se lahko imenuje tudi
posameznik, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz sodnega
reda pa je, v skladu z zakonom, njunega
opravljanja oproščen, sicer pa pod pogojem,
da oba izpita opravi najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave
javnega natečaja na naslov: Višje sodišče v
Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje.
Kandidati bodo o rezultatih javnega natečaja pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi sodišča
ali po tel. 03/42-75-260.
Višje sodišče v Celju
Št. 418-2005
Ob-27338/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) Upravna enota Murska
Sobota objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
referent/ka v Oddelku za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
referent III, referent II ali referent I. Kandidat
bo imenovan v naziv referent III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
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– najmanj srednja izobrazba ekonomske,
upravne ali splošne smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/la pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in tri
mesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Murska Sobota,
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Murska
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska
Sobota ali na elektronski naslov: ue.murskasobota@gov.si Rok za vložitev prijave
je 8 dni od dneva objave javnega natečaja
v Uradnem listu RS, na spletnih straneh
Ministrstva za javno upravo oziroma od dne
objave pri Zavodu RS za zaposlovanje.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel.
02/513-11-30.
Upravna enota Murska Sobota
Št. 60/05
Ob-27485/05
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerij (Uradni list RS, št. 42/02) in sklepa
predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejetega na 16. redni seji dne 22. 9.
2005, objavlja Študentska organizacija Slovenije razpis za prosto delovno mesto
1. pravnik Študentske organizacije
Slovenije.
2. Pogodba se sklene za nedoločen čas
s poskusno dobo 6 mesecev.
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3. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– poznavanje splošnih upravnih postopkov, obligacijskega prava in delovno-pravne
zakonodaje, poznavanje študentske in mladinske organiziranosti v Republiki Sloveniji,
– poznavanje dela v računalniškem okolju MS Windows,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– izkazane organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
4. Kandidati morajo prijavo poslati na
razpisnem obrazcu skupaj z zahtevanimi
prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov: Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – razpis za Pravnika ŠOS«.
5. Razpisni obrazec lahko prevzamejo ob delavnikih v prostorih ŠOS
(med 10. in 12. uro), Dunajska 51, 1000
Ljubljana ali na spletnih straneh ŠOS
(http://www.studentska-org.si).
6. Rok za prijavo na razpis je 8 dni po
tej objavi.
7. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po končanem postopku izbire kandidata za objavljeno prosto delovno
mesto.
Študentska organizacija Slovenije
Ob-27490/05
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
sekretar/-ka (Pravna služba).
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu sekretar/-ka.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat/-ka ima),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat/-ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/-ka Republike Slovenije ter da ni
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil/-a obsojen/-a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja v
naziv. Poleg navedenih mora kandidat/-ka
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
Izbrani/-a javni/a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/-a na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave,
v zaprti ovojnici z označbo "za javni natečaj" in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh
po objavi v Uradnem listu RS oziroma po
objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo
samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel. 01/478-60-56.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v 8
dneh po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Ob-27499/05
Zavod za zdravstveno varstvo Koper,
Svet zavoda razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž) Zavoda za zdravstveno varstvo Koper.
Kandidat/-ka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri s specializacijo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– predložitev programa dela Zavoda.
Zaželjene so delovne izkušnje s področja
zavodove dejavnosti.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za štiri leta s soglasjem ustanovitelja. Kandidati/-ke naj pošljejo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 30 dneh po objavi
razpisa na naslov: Zavod za zdravstveno
varstvo Koper, Vojkovo nabrežje 4/a, 6000
Koper, z oznako na ovojnici “Za razpisno
komisijo”.
Prijavljeni/-e kandidati/-ke bodo o izbiri
obveščeni/-e v osmih dneh po opravljenem
izboru.
Zavod za zdravstveno varstvo Koper
Št. 705-2/2005
Ob-27523/05
Ministrstvo za pravosodje, na podlagi
tretjega odstavka 283. Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Ur. l. RS, št. 40/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 132/04 – odl. US: UI-93/03-26, 46/05 – odl. US: U-I-110/03-16,
Up-631/03-13) objavlja razpis za izvršitelje,
in sicer:
– 5 prostih mest za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Ljubljani,
– 5 prostih mest za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Mariboru,
– 5 prostih mest za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Celju,
– 1 prosto mesto za izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča
v Žalcu.
I. Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor
po zakonu izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije;
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostriﬁcirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete;
4. da ima najmanj dve leti delovnih izkušenj;

5. da je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga predpiše minister, pristojen za
pravosodje, oziroma da je opravil pravniški
državni izpit;
6. da aktivno obvlada slovenski jezik;
7. da je vreden javnega zaupanja za
opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja
kot javnega pooblastila;
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja.
II. Prijavi na razpis je potrebno priložiti
naslednja dokazila:
– pod 1. točko – potrdilo o državljanstvu;
– pod 2. točko – zdravniško potrdilo specialista medicine dela;
– pod 3. točko – potrdilo o doseženi stopnji in vrsti izobrazbe;
– pod 4. točko – dokazilo o pridobljenih
najmanj dveletnih delovnih izkušnjah;
– pod 5. točko – potrdilo o opravljenem
izpitu za izvršitelja oziroma potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu;
– pod 6. točko – dokazilo o aktivnem
znanju slovenskega jezika (spričevalo o
končanem šolanju v Republiki Sloveniji, s
potrdilom o aktivnem znanju slovenskega
jezika ali na drug ustrezen način);
– pod 7. točko – potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje)
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče), ki ne smeta biti
starejša od 30 dni;
– pod 8. točko – dokazilo o lastništvu
oziroma pravici uporabe prostorov z opremo ter primernim vozilom po Pravilniku o
minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se
nanašajo na prostore in opremo izvršitelja
(Ur. l. RS, št. 6/99).
Za kandidate, ki nimajo opravljenega izpita za izvršitelja ali opravljenega pravniškega državnega izpita (pogoj iz 5. točke),
bo Ministrstvo za pravosodje organiziralo
opravljanje izpita v skladu z Pravilnikom o
vsebini, programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelje (Ur. l. RS, št. 95/02) v 60
dneh od konca razpisa.
Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje, opravi minister, pristojen za pravosodje, pri čemer upošteva
predvsem delovne izkušnje, delovno dobo,
oceno o vrednosti javnega zaupanja in povezanosti bivanja izvršitelja s krajem, kjer je
sedež okrajnega sodišča, za območje katerega bo imenovan, mnenje predsednika tega
sodišča in mnenje zbornice izvršiteljev.
Pisne prijave na razpis za imenovanje
za izvršitelja z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev sprejema Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, 15 dni po objavi razpisa v Uradnem
listu. Prijavljeni kandidati bodo o izboru obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem
postopku.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 420/2005
Ob-27524/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, 35/05 – UPB)
minister objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec pod zap. št. 7014 v Direktoratu za kulturno dediščino.
Javni uslužbenec bo delo opravljal na
uradniškem delovnem mestu svetovalec,
brez imenovanja v naziv. Pravice oziroma
obveznosti se mu določijo glede na uradniški naziv svetovalec II.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Javni uslužbenec bo razporejen na delovno mesto za določen čas enega leta s polnim delovnim časom (za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke). Delo bo
opravljal na sedežu Ministrstva za kulturo,
Maistrova 20, Ljubljana oziroma v njegovih
uradnih prostorih.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo umetnostno-zgodovinske ali družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj z visoko strokovno
izobrazbo oziroma najmanj 8 mesecev z
univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo osnovno znanje enega
tujega jezika.
Kratek opis delovnih nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnih gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti;
– sodelovanje pri koordiniranju in nadzorovanju prenove spomenikov državnega
pomena v lasti RS;
– sodelovanje s strokovnimi organizacijami in upravljavci za potrebe varovanja spomenikov v lasti RS;
– sodelovanje pri javnih naročilih za
vzdrževanje in prenovo kulturnih spomenikov v lasti RS;
– samostojno opravljanje drugih podobnih nalog v zvezi z upravljanjem spomenikov
v lasti RS.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati,
ki poznajo zakonodajo o javnih naročilih,
zakonodajo s področja kulturne dediščine
in gradbeno zakonodajo ter imajo opravljen
konservatorski izpit.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazila o osnovnem znanju
tujega jezika.
Osnovna raven znanja tujega jezika se
izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega oziroma gimnazijskega programa.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici: »Prijava na razpis – svetovalec
7014« ali na elektronski naslov ministrstva:
gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS, pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije in na spletni strani
Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
60 dni od dneva objave. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba ga. Rifelj, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo

Št. 110-114/05-0515
Ob-27544/05
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo) in skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Ur. l. RS, št. 40/94, 8/95, 16/97 in 24/98),
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Ur. l. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 44/2005
Ob-27545/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, Kržičeva 9, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
svetovalec (eno delovno mesto),
– ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I;
– uradnik bo opravljal naloge v nazivu
svetovalec III.
Delovno področje:
– sodelovanje in vodenje pritožbenega
postopka v zadevah dostopa do informacij
javnega značaja,
– samostojno pripravljanje najzahtevnejših gradiv, informacij in poročil.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– znanja in izkušnje pri uporabi računalniških programov MS Ofﬁce, Lotus Notes in
spletno komuniciranje,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– višja raven znanja enega od svetovnih
jezikov (angleški jezik, nemški jezik, francoski jezik…).
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit.
Dodatna merila za zasedbo delovnega
mesta:
– znanje s področja dostopa do informacij javnega značaja,
– znanje s področja civilnega in upravnega prava,
– poznavanje zakonodaje in postopkov
sprejemanja aktov v RS,
– znanje o evropskih institucijah in postopkih sprejemanja aktov v njih.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija potrdila o izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
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– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje.
Potrdilo 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 izbirnem postopku se bodo upoštevale le popolne prijave, ki bodo vložene
pravočasno z vsemi potrebnimi dokazili.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in poskusnim delom v trajanju šestih mesecev.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Pooblaščenca za dostop do informacij
javnega značaja, ki je sedaj na Kržičevi 9,
Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Pooblaščenec za dostop
do informacij javnega značaja, Kržičeva 9,
Ljubljana, v roku 8 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS, z oznako »javni natečaj
za svetovalca«.
Pooblaščenec za dostop do informacij
javnega značaja si pridržuje pravico do ne
izbire prijavljenih kandidatov.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni po odločitvi o izbiri. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki se
bo vročila izbranemu kandidatu, ostalim neizbranim kandidatom pa se bo vročil sklep
o neizbiri.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/280-77-16 pri Simoni Rodež.
Pooblaščenec za dostop do informacij
javnega značaja
Št. 44/2005
Ob-27546/05
Na podlagi 109. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih, Pooblaščenec za dostop
do informacij javnega značaja, Kržičeva 9,
Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto
pripravnika za usposabljanje za delo
na delovnem mestu raziskovalec (eno
delovno mesto).
Kandidat bo delo opravljal v uradniškem
nazivu raziskovalec IV.
Delovno področje:
– sodelovanje pri postopkih v zadevah
dostopa do informacij javnega značaja,
– samostojno pripravljanje gradiv, informacij in poročil.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– znanja in izkušnje pri uporabi računalniških programov MS Ofﬁce, Lotus Notes in
spletno komuniciranje,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
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– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta: univerzitetna izobrazba pravne
smeri.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija potrdila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje.
Potrdilo 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 izbirnem postopku se bodo upoštevale le popolne prijave, ki bodo vložene
pravočasno z vsemi potrebnimi dokazili.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev
s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Pooblaščenca za dostop do informacij
javnega značaja, ki je sedaj na Kržičevi 9,
Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja, Kržičeva 9, Ljubljana
v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS z oznako »javni natečaj za pripravnika«. Pooblaščenec za dostop do informacij
javnega značaja si pridržuje pravico do ne
izbire prijavljenih kandidatov.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni po odločitvi o izbiri. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki se
bo vročila izbranemu kandidatu, ostalim neizbranim kandidatom pa se bo vročil sklep
o neizbiri.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/280-77-16 pri Simoni Rodež.
Pooblaščenec za dostop do informacij
javnega značaja
Ob-27653/05
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94,
48/94, 82/94, 82/94, 41/95 in 73/04), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja
Bojana Podgorška iz Ljubljane razpisuje
eno prosto mesto notarskega kandidata pri notarju Bojanu Podgoršku iz
Ljubljane.
Za notarskega kandidata je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da je
državljan Republike Slovenije, da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno
zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostriﬁcirano v tujini pridobljeno diplomo pravne
fakultete, da je opravil pravniški državni izpit
in da aktivno obvlada slovenski jezik.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega kandidata, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notar Anton Rojec
predsednik
Notarske zbornice Slovenije
Ob-27658/05
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska
54, Ljubljana, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec Državne revizijske komisije III (eno delovno mesto).
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– 1 leto delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
ali pravniški državni izpit,
– znanje najmanj enega od svetovnih
jezikov,
– poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows.
(Opomba: kolikor kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga
je dolžan opraviti v letu dni od imenovanja
v naziv.)
Kandidat mora izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj
strokovno usposobljen, bo na poziv Državne
revizijske komisije predložil naslednja dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje Republike Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje točke.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal na sedežu Državne revizijske komisije, Slovenska 54, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni
od dneva objave.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Dodatne informacije lahko dobite po telefonu št. 01/234-28-34.
(Opomba: uporabljeni izrazi v javnem natečaju: svetovalec, kandidat, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske).
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil
Št. 18001-43/2005/1
Ob-27666/05
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
svetovalca v Sektorju za družinska
razmerja v Direktoratu za družino.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec II,
– svetovalec I.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrševal
v nazivu svetovalec II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
če ima kandidat/-ka visoko strokovno izobrazbo oziroma 7 mesecev delovnih izkušenj,
če ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma doktoratom,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/-ka ga lahko opravi v roku 1 leta od
imenovanja),
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(kandidat/-ka ga bo moral/-a opraviti v roku
6 mesecev; kandidati/-ke z opravljenim izpitom ima/-jo prednost).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 23/05).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta svetovalca:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje upravnih postopkov na drugi
stopnji s področja dela,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za
delo družino in socialne zadeve, Služba za
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splošne in kadrovske zadeve, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v
15 dneh po izbiri. Dodatne informacije je
mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske zadeve, pri Tadeji Pušnar na tel.
478-33-70.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Druge objave
Ob-27672/05
Popravek
V pozivu za javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin, ki je bil pod št.
Ob-26075/05 dne 30. 9. 2005 objavljen v
Uradnem listu RS št. 87, se
1. v prvi alinei 3. točke rok za predložitev
ponudb podaljša od 15 na 21 dni;
2. besedilo pod četrto alineo 3. točke
pravilno glasi: » – rok plačila je bodisi 8 dni
po podpisu pogodbe, bodisi z obročnim plačilom do največ 12 trimesečnih obrokov, obrestovanih po 3,5% letni obrestni meri, kateri
zapadejo v plačilo ob začetku vsakega trimesečja in kateri so zavarovani z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv z veljavnostjo do popolnega plačila kupnine;«
3. besedilo pod osmo alineo 3. točke pravilno glasi: »izbrani ponudnik nosi stroške
plačila davka, ostale stroške v zvezi s sklepanjem pogodbe pa nosi prodajalec;«
4. v 4. točki se datum odpiranja ponudb
spremeni iz 18. 10. 2005 na 25. 10. 2005.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-27483/05
Javno informativno zbiranje predlogov
izvajalcev humanitarnih projektov s
področja kmetijstva in razvoja podeželja
v državah v razvoju za leto 2005.
1. Razpisovalec in naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnem tekstu: MKGP),
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, e-pošta:
gp.mkgp@gov.si
2. Namen razpisa: MKGP želi z javnim
zbiranjem predlogov preveriti interes za izvajanje humanitarnih projektov na opisanih
področjih, med organizacijami, ki so sposobne same ali v sodelovanju z lokalnimi
organizacijami izpeljati humanitarne projekte, ki trajno rešujejo humanitarne probleme
na področju kmetijstva; trajnostnega razvoja podeželja; lajšanje revščine; varnosti
preskrbe s hrano in ohranjanja staroselske
kulture. Projekti se bodo izvajali v skladu s
sprejetimi načeli Uradne razvojne pomoči
držav članic EU.
3. Možne oblike sodelovanja:
Tehnična pomoč v obliki:
a) svetovanja;
b) izobraževanja;
c) programi usposabljanja;
d) izmenjava strokovnjakov;
e) predinvesticijske študije
4. Obvezne sestavine predlogov
– predstavitev predlagatelja,
– predstavitev in obrazložitev vsebine
predloga ter oblike sodelovanja,
– podatek o potrebni višini sredstev za
realizacijo projekta,

– partnerji v državi prejemnici razvojne
pomoči,
– dosedanje reference v državi izvedbe
projekta.
5. Rok za predložitev predlogov: rok za
predložitev predlogov je 10 dni od te objave.
Predloge predložite na naslov: Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, glavna pisarna,
s pripisom na kuverti: Javno informativno
zbiranje predlogov – Humanitarna pomoč.
6. Končna določila
Razpisa ni mogoče šteti kot javni razpis
za oddajo javnega naročila in MKGP ne bo,
na osnovi informativnega zbiranja predlogov, izbralo najugodnejšega predlagatelja
in z njim ne bo sklenilo pogodbe.
Razpisovalec bo na podlagi prejetih
predlogov in izraženega interesa za sodelovanje pristopil k aktivnostim javnega naročila malih vrednosti za posamezna področja
razvojne pomoči.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ob-27528/05
1. Objava
javnega
natečaja
št.
92-17/2005
Javni natečaj za podelitev javnega pooblastila za izdajo kartic za digitalne tahografe in izvrševanje drugih upravnih nalog
v zvezi s temi karticami (SLO-CIA, SLO-CP
in SLO-CA).
Javno pooblastilo se podeljuje v skladu
z Uredbo 3821/85/EGS, v skladu z Zakonom o delovnem času in obveznih počitkih
mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi
v cestnih prevozih (Ur. l. RS, št. 76/05; v
nadaljevanju: ZDCOPMD) in Pravilnika o
pogojih in merilih za izdajanje pomnilniških
kartic za zapisovalno opremo v cestnih prevozih ter ceni za izdajo kartice (Ur. l. RS,
št. 89/05).
Uradno ime in naslov organa, ki podeljuje javno pooblastilo: Republika Slovenija
– Ministrstvo za promet – Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana, Slovenija.
2. Predmet javnega pooblastila
Predmet javnega pooblastila za izdajo
kartic za digitalne tahografe in izvrševanje
drugih upravnih nalog v zvezi s temi karticami (SLO-CIA, SLO-CP in SLO-CA) je:
Opravljanje upravnih nalog za izvršitev Uredbe 3821/85/EGS ter Zakona
ZDCOPMD in za njuno izvrševanje izdanih
predpisov:
– odločanje o izdaji ali odvzemu kartic,
vključno z vročanjem kartic, vodenje evidenc iz 31. člena Zakona ZDCOPMD in
dajanje podatkov o njih (SLO-CIA),
– upravne naloge za personalizacijo in
izdelavo kartic (SLO-CP),
– upravne naloge za generiranje potrebnih elektronskih ključev (SLO-CA).
SLO-CIA lahko izvaja tudi naloge SLOCP in SLO-CA, lahko pa ima podizvajalce
za izvajanje teh nalog.
Naloge SLO-CIA se morajo izvajati v Republiki Sloveniji.
Število javnih pooblastil
Za izdajo kartic se v Republiki Sloveniji
podeli javno pooblastilo le enemu izdajatelju kartic.
Jezik
Vloge morajo biti sestavljene v slovenskem jeziku. Če je vloga vložena v tujem
jeziku, ji je treba priložiti overjen prevod v
slovenski jezik.
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3. Začetek izvajanja in trajanje javnega
pooblastila
Javno pooblastilo se začne izvajati najkasneje 120 dni po dokončnosti odločbe o
podelitvi javnega pooblastila.
Javno pooblastilo se podeli za čas 15 let
od dokončnosti odločbe o podelitvi javnega
pooblastila.
4. Izbira nosilca javnega pooblastila
Vrsta postopka
Na osnovi ZDCOPMD podeli javno pooblastilo Direkcija Republike Slovenije za
ceste z odločbo po opravljenem javnem natečaju.
Pogoji
Javno pooblastilo se podeli pravni osebi zasebnega prava, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da ima v Republiki Sloveniji ustrezne
prostore za izvrševanje javnega pooblastila;
– da ima zaposleno zadostno število delavcev, ki so v skladu s predpisi Republike
Slovenije pooblaščeni za vodenje upravnega postopka;
– da ima zaposleno zadostno število drugih strokovnih delavcev;
– da ima na razpolago ustrezno opremo za izvajanje nalog, ki sestavljajo javno
pooblastilo;
– da ni delavnica v smislu tega zakona;
– da zoper njo ni uveden stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije;
– da pravna oseba, član njene uprave
oziroma poslovodja niso bili pravnomočno
obsojeni za naklepno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora šest mesecev ali več, obsodba pa še ni bila izbrisana;
– da za kaznivo dejanje iz prejšnje alinee
ni bil začet kazenski postopek;
– da član uprave oziroma poslovodja v
zadnjih petih letih ni bil član uprave ali poslovodja v izdajatelju kartic, kateremu je bilo
to javno pooblastilo odvzeto;
– da ima poravnane dospele obveznosti
iz davkov in drugih javnih dajatev;
– da izkaže uspešnost poslovanja zadnjih treh let;
– da izkaže, da katerikoli transakcijski
račun vlagatelja v zadnjem letu pred objavo
tega natečaja ni bil blokiran;
– da ima ustrezne ﬁnančne zmožnosti;
– da ima na razpolago znanja in izkušnje
za postavitev sistema izdajanja kartic za digitalne tahografe;
– da ima izdelan postopek in sredstva
za obnovitev poslovanja v 48 urah po nesreči oziroma razpadu sistema. Ti postopki
vključujejo varno shranjevanje kopiranih podatkov, postopke za obnovitev funkcionalnih
podatkov itd., ki jih je treba navesti v načrtu
neprekinjenega poslovanja.
– da njej ali osebi, katere univerzalni pravni naslednik je izdajatelj kartic, v zadnjih
petih letih ni bilo to javno pooblastilo odvzeto.
Kandidat lahko izkazuje izpolnjevanje
pogojev glede prostorov, opreme in strokovnih delavcev, ki so potrebni za izvajanje
storitev v zvezi s personalizacijo in izdelavo
kartic ter v zvezi z generiranjem ključev za
elektronski podpis, ki ne predstavljajo upravnih nalog, s podizvajalci, s katerimi ima za
čas, za katerega se podeljuje javno pooblastilo s pogodbo urejeno razmerje glede
zagotavljanja teh storitev, ali navede, da jih
bo oddal po pridobitvi javnega pooblasti-
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la v skladu s tretjim odstavkom 20. člena
ZDCOPMD.
Merila za izbiro
Merila za izbiro na javnem natečaju so:
– predvideni povprečni lastni stroški izdaje posamezne kartice (povprečni lastni
strošek pomeni polno lastno ceno za vse
kartice za uporabnike, brez DDV), pri čemer
dobi več točk vlagatelj, ki ponudi nižje povprečne lastne stroške; ponder 90%;
– rok za začetek izvajanja javnega pooblastila, ki ne sme biti daljši od 120 dni od
dokončnosti odločbe o podelitvi javnega pooblastila, pri čemer dobi več točk vlagatelj, ki
ponudi krajši rok; ponder 6%;
– prijaznost do uporabnika, kot so uradne ure, načini vlaganja zahtev za kartico,
pomoč uporabnikom in podobno, pri čemer
dobi več točk vlagatelj, ki ponudi za vlagatelja ugodnejše rešitve; ponder 4%.
Dvig natečajne dokumentacije
Vpogled v natečajno dokumentacijo je
možen od dneva objave natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije in Evropske
unije do dneva, ki je določen za oddajo
vlog. Dan oddaje vlog ni vključen. Vpogled
v dokumentacijo je možen od 8. do 12. ure
na Direkciji Republike Slovenije za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Natečajno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure, na
zgoraj navedenem naslovu organa. Ob prevzemu je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu stroškov.
Stroški natečajne dokumentacije so
1.000 SIT in se pred prevzemom poravnajo
na TRR št. 01100-6300109972 – sklic na št.
18 10995 7141998-24152005, z navedbo:
plačilo natečajne dokumentacije.
Predložitev vlog
Vloga mora biti predložena do 6. 12.
2005 najkasneje do 10. ure na naslov podan v natečajni dokumentaciji.
Vlogo se predloži v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s predlogo iz natečajne
dokumentacije.
Javno odpiranje vlog
Javno odpiranje vlog bo 6. 12. 2005 ob
14. uri na zgoraj navedenem naslovu organa (soba 220).
Vlagatelji na javno odpiranje vlog ne
bodo posebej vabljeni.
Ministrstvo za promet
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 165-02-30/2004
Ob-27532/05
Ministrstvo za pravosodje, na podlagi tretjega odstavka 284. člena Zakona o izvršbi
in zavarovanju (ZIZ, Ur. l. RS, št. 40/04 –
uradno prečiščeno besedilo, 132/04 Odl. US:
U-I-93/03-26, 46/05 Odl. US: U-I-110/03-16,
Up-631/03-13) objavlja, da sta Branka Horvat Zec in Andrej Šramel, ki ju je minister za
pravosodje imenoval za izvršitelja za območje
Okrajnega sodišča v Mariboru, dne 6. 10. 2005
zaprisegla pred ministrom za pravosodje, zato
s tem dnem nastopila službo izvršitelja.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 10/05
Ob-27299/05
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004
v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu
in 67. členom statuta Odvetniške zbornice
Slovenije objavljamo priložena obvestila:
I. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se vpišejo:
Matej Kavčič, z dnem 1. 9. 2005, odvetniška pisarna: Odvetniška družba Kozinc &
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partnerji o.p., d.n.o., Dalmatinova ulica 2,
1000 Ljubljana,
Nataša Tlaker, z dnem 16. 9. 2005, odvetniška pisarna: Triglavska ulica 23, 1000
Ljubljana,
Miha Gabrijelčič, z dnem 21. 9. 2005, odvetniška pisarna: Slovenska cesta 29, 1000
Ljubljana,
Leon Benigar Tošič, z dnem 21. 9. 2005,
odvetniška pisarna: Litijska cesta 45, 1000
Ljubljana,
Dolores Maučec, z dnem 1. 10. 2005,
odvetniška pisarna: Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper,
Helena Neudauer, z dnem 1. 10. 2005,
odvetniška pisarna: Cankarjeva 7, 2250
Ptuj.
II. Iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije se izbriše:
Irena Tlaker, odvetnica iz Ljubljane,
Triglavska ul. 23, 1000 Ljubljana, z dnem
30. 9. 2005.
Prevzemnica odvetniške pisarne odvetnice Irene Tlaker je Nataša Tlaker, odvetnica iz Ljubljane, Triglavska ulica 23.
III. Preselitve:
Odvetnik Dejan Rituper iz Murske Sobote z dnem 26. 9. 2005 preseli sedež svoje
odvetniške pisarne na novi naslov: Kocljeva
ulica 11, 9000 Murska Sobota.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-27531/05
Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva 2, Ljubljana, objavlja
vabilo
za oddajo ponudb za prodajo in dobavo
opreme
1. Ime in sedež naročnika: Združenje
bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva
ul. 2, 1000 Ljubljana, tel. 01/242-97-00, faks
01/242-97-13.
2. Predmet razpisa je zbiranje ponudb
za prodajo naslednje vrste strojev s predvidenimi količinami:
Vrsta stroja

Števni za evro bankovce, z
detekcijo, za bančno okence
Števni za evro bankovce, z
detekcijo, za manjše trezorje
Števni za štetje mešanih
kovancev *
Samostoječi (samopostrežni) za sortiranje in štetje za
kovance *
Sortirni in števni za kovance *
Stroji za embaliranje bankovcev
Stroji za embaliranje kovanci
Viličarji-transportna dvigala
Kasete za bančne avtomate
– nabava
Kasete za bančne avtomate
– predelava

Predvidena
količina

676
71
210
15
85
3
3
4
ponudba po
modelih s
količinskimi
popusti
ponudba po
modelih s
količinskimi
popusti

* Opomba: možnost prilagoditve iz tolarjev
na evro.

Dodatna opomba: Stroji za kovance
bodo nabavljeni v prvi polovici leta 2006, za
bankovce pa v drugi polovici 2006.
3. Ponudba naj vsebuje:
– vrsto stroja in količino,
– opis tehnične lastnosti oziroma funkcionalnosti stroja,
– ceno za posamezen stroj in rabate za
različne količine,
– roke dobave,
– garancijske roke in pogoje,
– ceno vzdrževanja,
– plačilne pogoje,
– reference proizvajalca in dobavitelja in
– možnost prezentacije in/ali testnega
preizkusa stroja.
4. Dodatne informacije interesenti dobijo pri Slavku Cimpriču, tel. 01/242-97-05
(med 7.30 in 9.30), elektronski naslov: slavko.cimpric@zbs-giz.si.
5. Rok za oddajo pisnih ponudb je največ
15 dni po tej objavi.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so cena, funkcionalnost, roki dobave, cena vzdrževanja, plačilni pogoji, garancijski roki in reference.
7. Ponudbe oddajte v zapečateni ovojnici
na gornji naslov s pripisom »Ne odpirajte, zbiranje ponudb«. Ponudbe bo odprla in
ocenila petčlanska komisija predstavnikov
bank.
8. Združenje bank Slovenije si pridržuje
pravico, da oceni ustreznost ponujenih rešitev in ni dolžno sprejeti ponudbe nobenega
od ponudnikov. V primeru, če bo izbran najugodnejši ponudnik, se bo le-ta o sklenitvi
pogodbe pod ponujenimi pogoji dogovarjal
z bankami, ki so kupci vsaka svojega dela
opreme (ponujeni rabati veljajo za skupno
količino za vse banke!). Zainteresirane banke: Abanka Vipa d.d; Banka Domžale d.d.,
Domžale; Banka Koper d.d., Koper; Gorenjska banka d.d., Kranj; Hypo Alpe-Adria-bank
d.d; Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor; Probanka d.d; Raiffeisen Krekova banka d.d; SKB banka d.d., Ljubljana; Volksbank-Ljudska banka d.d., Ljubljana.
9. Upoštevane bodo le popolne ponudbe, z vsemi zahtevanimi podatki.
10. Združenje bank Slovenije bo obvestilo ponudnike o svoji odločitvi najkasneje
v 30 dneh od poteka roka za oddajo pisnih
ponudb.
Združenje bank Slovenije – GIZ
Ob-27335/05
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. in 24. člena Pravilnika
o dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj (Ur. l.
RS, št. 14/04 in 34/04) in razpisa za dodelitev neproﬁntih stanovanj v najem z dne
25. 3. 2005 objavlja
prednostno listo
upravičencev za dodelitev neproﬁtnih
stanovanaj v najem
Lista A
Lista A je bila oblikovana za razdelitev
37 stanovanj prosilcem, ki glede na socialne
razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj niso zavezanci za
plačilo varščine.
Prosilec

Podlogar Andreja
Hodžić Mevlida
Maršič Egidio

Točke

555
544
519
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Prosilec

Starc Anja
Pleša Milanka
Šukljan Katja
Galonja Nenad
Damjanović Damjan
Daljević Bobana
Harcet Suzana
Brajnik Dorjana
Kozlovič Alenka
Brkič Sara
Petrušić Nevenka
Ožbot Dolores
Primožič Viljem
Lazič Mila
Šuber Vesna
Pečar Sergij
Handanovič Slađana
Gomizelj Neli
Peroša Zdenko
Poženel Mojca
Živkovič Kristina
Panić Vladimir
Dasović Stjepan
Milovac Edi
Ivanovska Elizabeta
Kocina Loreta
Bremec Antonija
Jelen Denis
Cah Ksenija
Čandić Aida
Berdon Mara
Zulič Emina
Mlinar Andrej
Surina Joško
Baronik Iztok
Zugan Robert
Hasanica Fikret
Furlan Metka
Imamovič Damil
Milinkovič Romana
Hrup Zdenka
Borštnik Irena
Dedič Erna
Tilinger Roman
Družina Remzo
Remištar Dragan
Fidel Ivan
Munjes Sandra
Mahmutovič Đemila
Badić Zehida
Svraka Edita
Bajc Vesna
Hrup Kristina
Grozdanov Petra
Šavron Julijan
Soldat Urszula
Juriševič Tanja
Jovičić Aleksandra
Bašić Bahija
Marković Slavojka

Točke

508
488
485
480
473
466
464
463
462
462
462
459
453
449
449
442
437
436
435
434
430
427
426
422
421
419
416
415
413
412
412
408
407
402
400
399
398
397
397
397
396
396
395
394
386
383
382
381
380
377
375
374
373
373
372
371
370
368
368
367
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Jakomin Sandra
Bojkovski Saća
Topčagić Sanela
Krevatin Maja
Mozetič Karmen
Benigar Mirjam
Arnaut Đulka
Cvetković Lori
Milovanovič Gordana
Milič Snježana
Benič Sonja
Gril Bronislava
Zirdum Zvonko
Brožič Slađana
Franca Igor
Cankar Slavica
Rudonja Vesna
Begič Hatka
Jokić Dejan
Hadžić Fatima
Martić Ružica
Pranjić Ivo
Marković Đurđija
Tozan Kristina
Savić Đuka
Šujak Edvina
Nadarevič Sabina
Đurašević Slavko
Semolič Irena
Potrbin Cvetko
Smogavec Jasna
Ličen Branko
Planinc Yueta
Čivnik Sarita
Pintar Angie
Vržina Čedo
Stankovič Nataša
Gavrić Ivan
Goljuf Renata
Bytyqi Jakup
Lazić Nastja
Radinovič Rada
Kurbegovič Ines
Vodopija Nataša
Verzel Branko
Bjelošević Ranko
Boškin Jasna
Mujkanović Šemsa
Milanovič Dušanka
Stojanovič Jadranka
Pavlović Branislav
Petrovič Darko
Hadžič Jasmin
Hasančevič Elvis
Janković Dušanka
Barčot Maja
Kuhar Irena
Jakomin Darja
Trivić Orhideja
Loredan Irena

Št.
Točke

366
366
365
364
363
362
362
360
360
360
359
358
356
354
353
352
351
351
351
351
351
349
349
348
348
346
346
345
343
342
342
341
341
340
340
340
339
338
338
337
336
336
336
336
336
336
335
335
334
333
333
332
332
332
332
331
331
330
330
329
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Prosilec

Blagojević Jadranka
Kržič Monika
Ćoralič Hasija
Benčič Andrej
Argenti Barbara
Kaligarič Kristina
Zugan Jožica
Gaberšek Urška
Vrcar Muhiba
Kurbegović Risko
Plevnik Nataša
Blaževič Barbara
Srnovršnik Stella
Černigoj Nives
Črnjavič Katja
Tovarović Jelica
Borošak Marija
Enci Kristina
Barišić Rosa
Miljanović Nada
Tajroski Rizo
Marinšek Marijana
Kevič Djordjič Zorana
Velikonja Zvonka
Beci Gaja
Avcin Angela
Vančina Marica
Muminović Sado
Kovačević Safet
Malkoč Zlatko
Ilić Desomir
Veneziano Angelca
Benčina Saša
Mujkanović Jasmin
Udovič Anamarija
Starman Jožica
Ivanuša Zinka
Crnkić Anita
Omić Meleća
Kljajić Tehvid
Čajić Elvira
Đumič Brankica
Potočnik Alojz
Beganovič Suvad
Valenčič Milan
Erbežnik Danijela
Medič Senada
Draganić Ljubomir
Jakaj Engjel
Spahalič Sanel
Novšak Roman Robert
Šutić Sinadin
Prodanovič Vlado
Eminović Haris
Pintarič Ivana
Jurčič Denis
Hadžizulﬁć Azra
Borovnik Branko
Viler Branka
Seﬁč Ismeta

Stran
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329
328
328
327
327
327
326
326
326
325
324
324
323
323
322
321
321
321
320
320
320
319
318
317
316
315
314
314
313
313
311
309
308
307
306
306
305
303
302
302
302
301
301
300
299
298
297
296
295
293
292
291
290
290
290
289
289
287
286
286
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Prosilec

Konc Zvonka
Železnikar Alojzija
Ilić Nevija
Čalušič Zlatko
Duraković Nura
Marsetič Martina
Jelavić Šako Lidija
Kozel Karin
Radaković Jela
Hasančevič Edis
Cerović Blažo
Bencetič Huksič Suzana
Bagić Mileva
Šerifovič Senada
Medica Ana
Ratkovič Dragana
Lazić Mitar
Jović Slavica
Arzon Ioana
Likovski Tavčioski Goran
Rajčič Nenad
Trendov Antonija
Cvijić Milena
Llumnica Esheref
Hrvatin Tamara
Majdanac Suada
Honović Klara
Džaﬁć Ernes
Zoch Armando
Lidjan Elvis
Kovačevič Esad
Primožič Tea
Zlatić Mujesira
Radošević Saša
Mikulič Niko
Čosić Aleksandra
Valant Dora
Šmitran Radojka
Vizentin Gabrijela
Karapandžič Darko
Korošec Zvonko
Sergaš Marija
Lidjan Azema
Halilovski Isa
Karas Marko
Šepić Danijela
Volmut Dušan
Kraševec Nataša
Pehlić Ksenija
Verzel Ivan
Vučić Živko
Omerzo Alenka
Vukovič Đuro
Jovičič Žika
Kunej Milenko
Dželilovič Emin
Čurkovič Čagalj Maja
Ibrahimagić Šukrija
Suhonjić Vahidin
Beširević Emin

Točke

285
285
284
284
283
282
282
282
282
282
281
280
280
279
278
278
278
278
278
278
277
277
277
276
274
274
273
273
271
271
271
270
269
268
267
266
264
263
262
262
262
262
261
259
259
259
258
256
253
252
252
249
248
248
247
247
247
247
246
242
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Prosilec

Rendič Ante
Šolaja Milka
Ahlin Tomaž
Dmitrović Sanja
Hodžič Hasan
Runco Nevenka
Jovanović Zoran
Ivančićević Kata
Kadirić Midho
Radonjić Živojin
Silič Andreja
Milošič Antonija
Hodžić Ramo
Jovičič Marko
Pandžič Jasmina
Jovičić Mladen
Kontič Tatjana
Marjanovič Ranko
Halilagić Mustafa
Lukič Miroslava
Palija Željko
Grželj Neda
Tavra Ziba
Birk Milan
Kordič Emina
Vujić Božidar
Marinčevič Milica
Ljubojević Matjaž
Simić Nadja
Mehadžič Admira
Penko Ludvik
Narobe` Dušan
Prodanović Žarko
Kevič Miroslav
Paradiž Tatjana
Macura Robert
Zrim Boštjan
Milovanovič Tanja
Andersen Denis
Kleva Mojca
Stokuča Marko
Primožič Jurkovič Petra
Jerman Joni
Subotič Neven
Simovič Denis
Gregorčič Barbara
Čubraković Sretina
Rizzi Andrejka
Zakošek Biljana
Savić Svjetlana
Hodžić Nasiha
Dželilovič Enver
Šabanagić Mehmed
Sivac Dalibor
Kunej Robert
Kofol Valter
Levac Andreja
Razboršek Mitja
Gavranič Darko
Savić Borka

Točke

242
242
242
241
240
237
236
235
233
232
232
231
230
228
227
227
226
226
226
225
224
223
223
223
218
216
215
211
211
210
209
208
207
206
206
204
201
200
200
199
198
197
196
194
193
191
190
186
185
173
173
171
171
164
151
150
148
146
146
146

Prosilec

Atajić Halida
Vinkovič Biljana
Terčon Dejan
Borošak Vilim

Točke

144
143
138
136

Lista B
Lista B je bila oblikovana za razdelitev 15
stanovanj prosilcem, ki so glede na socialne
razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj zavezani plačati
varščino.
Prosilec

Fras Jasna
Baričević Ivan
Stepančič Nikola
Mijatović Dragan
Adamič El Sibaj Loredana
Vuković Sanela
Mihalič Gaja
Kuzmanović Miladin
Cerkvenič Marina
Fučak Rosana
Baričevič Bernarda
Jug Simona
Cupin Renato
Markončič Karmen
Palija Mirko
Sabadin Marita
Sukljan Adrijana
Košpenda Bojan
Pavlovič Jadranka
Dragić Radmila
Stupar Mladen
Rihter Kristina
Vidergar Aleš
Turk Karlo
Vujnovič Dalida
Šegula Martina
Šavko Andrej
Hodžič Hajrudin
Rode Igor
Stojnić Vesna
Kondič Svetlana
Štrekelj Ester
Hozjan Robert
Hrvatin Barbara
Palija Veljko
Selišnik Aleš
Babič Denis
Loredan Vesna
Bojič Tatjana
Masliuk Danijela
Abdurahmanović Alen
Lujič Mićo
Draganić Daliborka
Jurčević Josip
Džinič Teuﬁk
Šmitran Vladimir
Mesić Jasminka
Vozlič Sonja
Jurjavčič Janko

Točke

446
419
415
401
400
395
390
387
380
368
367
361
358
356
355
353
348
344
335
332
322
318
316
309
306
306
306
305
300
298
296
286
281
276
274
268
262
259
253
250
246
246
235
224
223
203
202
201
201

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Prosilec

Točke

Anderlič Danijela
Abraham Metod
Mirčetić Samuel

193
184
147

Udeleženci razpisa z doseženim enakim številom točk imajo prednost po naslednjem vrstnem redu: 1. prosilci z daljšo
dobo bivanja v Mestni občini Koper; 2. mlada družina.
Udeležencem razpisa bodo odločbe o
uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno
listo osebno vročene.
Udeleženci razpisa imajo pravico do pritožbe na župana Mestne občine Koper v
roku 15 dni od vročitve odločbe. Odločitev
župana je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, ki jim bodo zagotovljena
stanovanja.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Ob-27471/05
STT Strojegradnja d.d. tovarna gradbenih in transportnih strojev in naprav – v
stečaju, Vodenska 49, Trbovlje, opravilna
številka stečaja: ST 72/2003, na podlagi
sklepa senata Okrožnega sodišča v Ljubljani objavlja
prodajo z javnim zbiranjem ponudb
Naprodaj je naslednje premoženje:
I. Poslovni objekti in zemljišča, ki v naravi
predstavljajo:
– skladiščno lopo v izmeri 1.149 m2,
– proizvodno skladiščni objekt s pisarno
v izmeri 1.682 m2,
– upravno zgradbo v izmeri 441 m2 in
– pripadajoča zemljišča v skupni izmeri
5141,26 m2, in sicer:
parc. št.

kultura

2174

zgradba

830/2

Št.

Nepremičnine pod točko 1 in 2, so bile
ocenjene v Vrednotenju nepremičnin v lasti Strojegradnja d.d. – v stečaju, s strani
sodnega izvedenca in cenilca nepremičnin
s certiﬁkatom Agencije RS za privatizacijo
Srednik Rajka, dipl. inž. grad.
Prodajna cena:
Premoženje pod točko I. se prodaja za
najnižjo ceno 120,406.038 SIT.
Premoženje pod točko II. se prodaja za
najnižjo ceno 25,104.000 SIT.
Občina Trbovlje na vseh nepremičninah in
solastnik na parcelah 830/61, 830/57, 830/59
in 830/60 imata glede predmeta prodaje, pod
enakimi pogoji predkupno pravico.
Pogoji za sodelovanje:
1. V postopku zbiranja ponudb lahko sodelujejo ﬁzične osebe – državljani Republike Slovenije, ki se izkažejo z originalnim
potrdilom o državljanstvu in pravne osebe
v Republiki Sloveniji, ki predložijo overjen
izpisek iz sodnega registra ter tuje pravne in
ﬁzične osebe ob pogojih vzajemnosti. Kupci
ne morejo biti pravne in ﬁzične osebe, navedene v prvem, drugem in tretjem odstavku
153. člena ZPPSL.
2. Ponudniki morajo v pisni ponudbi navesti svoje ime, naslov in davčno številko,
predmet nakupa, ceno in rok plačila, skladno s pogoji razpisa. Pri izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe.
3. Ponudniki morajo najkasneje do
25. 10. 2005 vplačati varščino v višini 10%
najnižje prodajne cene na transakcijski račun
stečajnega dolžnika št. 26330-0253792477
pri Banki Zasavje d.d.
Ponudniku, ki do 25. 10. 2005 poda svojo ponudbo in jo naknadno umakne, se vplačana varščina ne vrača.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino in se ne obrestuje.
površina v m2

z.k. vl.

33

v celoti

2317

dvorišče

2,466

v celoti

2843

830/43

posl.stav.

1,101

v celoti

2317

205/2

hiša

297

v celoti

2317

830/61

dvorišče

113

1/2

2844

830/65

posl. stav.

162

v celoti

2317

830/25

posl. stav.

210

v celoti

2317

830/57

posl. stav.

74,66

122/1000

2841

830/59

posl. stav.

400,24

683/1000

2845

830/60

posl. stav.

101,36

435/1000

2846

830/63

posl. stav.

129

v celoti

2317

830/64

posl. stav.

34

v celoti

2317

830/58

posl. stav.

20

v celoti

2394

površina v m2

z.k.vl.

vse k.o. Trbovlje.
II. Nepozidana zemljišča v skupni izmeri
10.460 m2, in sicer:
parc. št.

kultura

843/2

gozd

8,137

v celoti

2317

843/6

njiva

115

v celoti

2317

843/6

travnik

843/7

njiva

843/12

dvorišče

vse k.o. Trbovlje

624

v celoti

2317

1,489

v celoti

2317

95

v celoti

2317
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Ponudnikom, ki ne uspejo, se vplačana
varščina vrne brez obresti v roku 8 dni od
opravljenega izbora.
4. Ponudbe morajo prispeti najpozneje
do vključno dne 25. 10. 2005 do 12. ure s
priporočeno pošto, v zapečateni ovojnici z
oznako »STT Strojegradnja d.d. – v stečaju
za Javni razpis – Ne odpiraj« na naslov:
STT Strojegradnja d.d. – v stečaju, Vodenska 49, 1420 Trbovlje.
5. Pisne ponudbe morajo vsebovati predmet nakupa, ceno in rok plačila, skladno s
pogoji razpisa.
6. Pri izbiri ima kot najugodnejši ponudnik prednost kupec, ki ponudi višjo ceno. Ponujena cena mora biti najmanj enaka najnižji
prodajni ceni. Pri dveh ali več enakih ponudbah po višini kupnine ima pri izbiri prednost
kupec, ki bo na naroku za odpiranje ponudb
pred sodiščem ponudil višjo ceno.
7. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 8 dneh po naroku za odpiranje
ponudb.
8. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri in kupnino plačati v 15 dneh
po podpisu pogodbe oziroma navesti način
zavarovanja plačila, če je rok daljši kot 15
dni. Pred sklenitvijo pogodbe mora predložiti
stečajnemu upravitelju izjavo, ki jo določa
četrti odstavek 153. člena ZPPSL. Če izbrani ponudnik v navedenem roku ne sklene
pogodbe, ali če ne plača kupnine, varščina
zapade v korist prodajalca.
9. Davek na dodano vrednost in vsi stroški za prenos lastništva niso vključeni v ceno
in so obveznost kupca.
10. Kupec postane lastnik nepremičnin
ter premičnin ter se mu te izročijo v posest z
dnem, ko je plačana celotna kupnina in vsi
stroški v zvezi s prenosom lastnine.
11. Nakup nepremičnin in premičnin poteka po načelu »Videno-kupljeno«, kasnejše
uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo
upoštevano.
12. STT Strojegradnja d.d. – v stečaju
si pridržuje pravico, da ne sprejme nobene
ponudbe.
13. Zainteresirani ponudniki si lahko
ogledajo predmet prodaje in celotno dokumentacijo po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem na tel. 01/53-00-920.
14. Narok za odpiranje ponudb bo
28. 10. 2005 ob 10. uri, na Okrožnem sodišču v Ljubljani, soba 307a.
STT Strojegradnja d.d. Trbovlje –
v stečaju
Št. 00201-0006/2005-001
Ob-27300/05
Občina Štore na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Štore, Cesta XIV.
divizije 15, 3220 Štore, tel. 03/780-38-40.
2. Predmet javne ponudbe sta naslednji
nepremičnini:
– zemljišči parc. št. 1554 in 1555, k.o.
Teharje, ki sta nezazidani gradbeni parceli,
za namen graditve stanovanjskega objekta
v naselju Štore. Prodaja se bo vršila po
parcelaciji za eno gradbeno parcelo velikosti cca. 2500 m2. Izklicna cena zemljišča je
27.500 EUR+DDV.
3. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od
te objave.
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4. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena, kolikor bosta prispeli dve
ali več enakih ponudb, si prodajalec pridržuje pravico do samostojne izbire tistega
ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.
5. Pogoji ponudbe:
– sodelujejo lahko pravne ali ﬁzične osebe, ki morajo predložiti izpis iz sodnega registra oziroma potrdilo o državljanstvu,
– ponudniki morajo v ponudbi, ki jo pošljejo na naslov prodajalca v pisni obliki navesti svoje točne podatke (ime, priimek ali
naziv, točen naslov, davčno številko, matično številko).
6. Prodajalec si pridržuje pravico, da
kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe
ali, da ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
7. Nepremičnini se prodajata po načelu
videno-kupljeno.
8. Podrobnejši podatki in informacije
glede predmeta javne ponudbe so na voljo na sedežu prodajalca oziroma na tel.
03/780-38-40.
Občina Štore
Ob-27301/05
Mestna občina Celje, Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in
ﬁnančnega premoženja MOC, Trg celjskih
knezov 9, 3000 Celje, na podlagi 51. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
72/93, 74/98,), Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), v
skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah
razpolaganja s ﬁnančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03) ter sklepa 24. seje Mestnega sveta Mestne občine
Celje, z dne 28. 6. 2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo ﬁnančnega premoženja
1. Predmet prodaje je 213.051 delnic
družbe Celjski sejem, d.d., Dečkova 1, Celje.
2. Najnižja cena delnice temelji na ocenjeni tržni vrednosti in znaša 2.500 SIT.
3. Zainteresirani lahko dvignejo Informacijski memorandum na Mestni občini Celje,
Oddelek za ﬁnance in gospodarstvo.
4. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in ﬁzične osebe, državljani Republike
Slovenije.
5. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do 19. 10.
2005 do 12. ure na naslov: Mestna občina
Celje, Oddelek za ﬁnance in gospodarstvo,
Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje
stvarnega in ﬁnančnega premoženja Mestne občine Celje, z oznako Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Celjski sejem. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov
pošiljatelja.
6. Ponudba mora obsegati število delnic,
ki so predmet ponudbe oziroma nakupa,
ceno delnice in rok plačila kupnine.
7. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 5%
kupnine iz ponudbe, na transakcijski račun
Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855,
sklic na 28 75108-751200710000005 (ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil v 15 dneh po izboru
najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo vračunal v kupnino ob
plačilu);
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– za ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu RS;
– za pravne osebe izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da imajo sedež v RS in ne sme biti starejši kot 30 dni.
8. Pogodba o prodaji deleža bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo
ceno za največjo količino predmeta prodaje
iz 1. točke.
9. Če bo več ponudnikov ponudilo enako ceno, bodo pogodbe o prodaji deleža
sklenjene po vrstnem redu glede na ponujeno količino od prejema ponudb do prodaje
celotne količine. Če ponudbe odda več ponudnikov istočasno, se količina razdeli sorazmerno, če je to mogoče. Drugače odloči
komisija z žrebom.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni najpozneje
v 5 dneh od oddaje ponudbe.
11. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
deleža v kapitalu podjetja je najpozneje 5
dni od izbora najugodnejšega ponudnika.
Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v 8 dneh od podpisa pogodbe.
12. Vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene
pogodbe, se zaveže plačati izbrani ponudnik.
13. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji deleža v podjetju Celjski sejmi s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek,
na predlog komisije, do sklenitve pravnega
posla ustavi.
14. Natančnejša pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo v Oddelku za ﬁnance in gospodarstvo, tel. 03/42-65-748,
Danica Doberšek, univ. dipl. ek.
Mestna občina Celje
Ob-27339/05
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so naslednja zemljišča:
I. Nezazidano, komunalno opremljeno
stavbno zemljišče, namenjeno poslovni
gradnji v IOC Zapolje:
– parc. št. 401/6, pašnik v izmeri 2312 m2
in travnik v izmeri 1028 m2, k.o. Blekova
vas.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 10.400 SIT za m2. V ceno je
vključen 20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: voda, elektrika
(3X35 A) in asfaltna cesta.
II. Nezazidano stavbno zemljišče, namenjeno poslovni gradnji v IOC Zapolje:
– parc. št. 214/1, gozd v izmeri 12080 m2,
k.o. Dol. Logatec.
Izklicna cena za zemljišče (brez komunalne opreme) je 5.200 SIT za m2. V ceno
je vključen 20% DDV.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma ﬁrmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;

– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu:
Na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v
višini 10% od izklicne cene na podračun št.
01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina
brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 4. 11. 2005 do 12. ure
na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, Logatec, s pripisom »Javni razpis Nepremičnine – ne odpiraj!«.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k
podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od
pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine
in drugih obveznosti kupca. Vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/75-90-618.
Občina Logatec
Št. 465-02-07/2005
Ob-27469/05
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 120/02) in 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega sveta občine Črnomelj št.
465-03-12/2003 z dne 29. 6. 2005 (sklep
OS št. 375/2005) objavlja Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
2. Predmet prodaje: Nezazidano stavbno
zemljišče parc. št. 226/1, travnik v izmeri
549 m2, vpisana pri vl. št. 1077 k.o. Črnomelj. Planska namembnost navedenega
zemljišča in pogoji za posege v prostor so
navedeni in razvidni v lokacijski informaciji
Občine Črnomelj za gradnjo objektov, oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih in
objektih, št. 35004/324/2005-2 z dne 29. 8.
2005, ki je na vpogled pri občinskem organu. Zemljišče komunalno ni opremljeno
s priključki na javna komunalna omrežja.
Zemljišče se nahaja v območju varovanja
kulturne dediščine.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena nepremičnine parc. št. 226/1, travnik v izmeri
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549 m2, vpisana pri vl. št. 1077 k.o. Črnomelj, znaša 1,976.400 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po predpisani stopnji
20%, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine,
plačati na ponujeno ceno.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu »videno – kupljeno«.
5. Ponudniki
morajo
plačati
varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Varščino je potrebno
nakazati na podračun EZR Občine Črnomelj, št. 01217-0100015850, sklic 00
465-02-07/2005. Dokazilo oziroma kopijo
dokazila o plačilu varščine, mora ponudnik
priložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku
30 dni po končanem izboru najugodnejšega
ponudnika.
6. Na razpisu lahko sodelujejo:
– pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni,
– ﬁzične osebe, ki morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, in
– samostojni podjetniki posamezniki,
ki morajo ponudbi priložiti izpis iz registra
Davčne uprave RS.
7. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanj posredovati zahtevane podatke.
8. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k ponudbi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID
za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem ponudnik lahko navede višjo ceno od izhodiščne cene,
– opredeljen namen zaradi katerega kupuje nepremičnino,
– izjavo, da soglaša z razpisnimi pogoji
in
– dokazilo o plačani varščini.
9. Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po
pošti na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj ali oddajo v sprejemni pisarni občine. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti kuverti dostaviti do vključno 3. 11.
2005 do 11. ure dopoldan. Na zaprti ovojnici
mora biti pod naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno "Ne odpiraj – ponudba
za nakup nepremičnine".
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran
bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan občine
Črnomelj. Odpiranje ponudb in postopek za
izbor najugodnejšega ponudnika bo opravi-

la komisija za vodenje in nadzor postopka
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Črnomelj, ki bo po zaključku postopka
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika. V primeru, da komisija oceni, da
zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed
ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše
pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih.
11. Sklenitev pogodbe: Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo v
roku 15 dni od prejema poziva oziroma
obvestila prodajalca, k podpisu pogodbe.
Če izbrani ponudnik v zgoraj določenem
roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist občine Črnomelj in velja, da
je odstopil od pogodbe, občina pa sklene
pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
12. Rok za plačilo kupnine: Izbrani ponudnik mora kupnino poravnati v roku 8
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa. Kolikor kupec ne poravna kupnine v
določenem roku, se šteje prodajna pogodba
za razdrto.
Poleg kupnine bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost,
stroške notarske overitve pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila, refundirati
stroške cenitve nepremičnine ter poravnati
stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško
knjigo.
13. Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne
cene ali ki bodo prispele po preteku roka za
oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe) ali
s pogoji v nasprotju s tem razpisom ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina,
ne bodo upoštevane.
14. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne
3. 11. 2005 ob 11. uri dopoldan na sedežu
občine v mali sejni sobi.
Pri odpiranju lahko sodelujejo tudi ponudniki oziroma njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili.
15. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni.
16. Obveznost občine, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Župan občine
Črnomelj ali imenovana komisija v soglasju
z županom lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne že plačana varščina.
17. Dodatne informacije, v zvezi s prodajo nepremičnine, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Črnomelj, Trg svobode
3, 8340 Črnomelj. Kontaktni osebi: Vinko
Kunič, tel. 07/30-61-102 in Katarina Plut, tel.
07/30-61-109.
Občina Črnomelj
Ob-27492/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94
- odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94,
14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna
razlaga, 9/96 - odločba US, 39/96-odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 100/00, 87/2001, 51/02
in 108/2003), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
na podlagi posameznega programa prodaje
nepremičnine v lasti Občine Tolmin z dne
4. 10. 2005, objavljamo
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javno ponudbo
za odprodajo stanovanja v lasti Občine
Tolmin
I. Predmet prodaje je stanovanje št. 6,
v izmeri 71,76 m2, identiﬁkacijska številka:
2248 00667 206, ki se nahaja v četrti etaži
večstanovanjske stavbe v Tolminu, Gregorčičeva ulica 12a, ki stoji na parceli št. 710/1
k.o. Tolmin.
Ponudbena cena stanovanja skupaj s
pripadajočim sorazmernim delom zemljišča
je 9,000.000 SIT.
V ceni niso vštete davščine. Varščina je
900.000 SIT.
Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima z Občino Tolmin sklenjeno najemno
pogodbo za nedoločen čas. Na podlagi 107.
člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 69/03) sprememba lastnika stanovanja
ne vpliva na obstoječe najemno razmerje,
kar pomeni, da je novi lastnik z najemnikom
dolžan skleniti najemno pogodbo za nedoločen čas za neproﬁtno najemnino. Oseba,
ki uporablja stanovanje oziroma ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo za nedoločen čas, ima na podlagi 29. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) pod enakimi pogoji predkupno pravico. Predkupna pravica
se uveljavlja po vrstnem redu, določenem
v 176. členu Stanovanjskega zakona. Če
predkupni upravičenec ne izkoristi predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega
razmerja ne sme poslabšati.
II. Vezanost in sprejem ponudbe: rok vezanosti ponudnika na ponudbo začne teči
od dneva oddaje pisne ponudbe do sklenitve prodajne pogodbe.
Ponudba se lahko sprejme od dneva te
objave do poteka roka za oddajo ponudb,
kar ne velja za predkupnega upravičenca.
III. Nepremičnina se prodaja po načelu:
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje
v stanju, v kakršnem je in ne more uveljaviti
več pravic, kot jih je imel lastnik.
Vse stroške in dajatve v zvezi s pravnim
poslom nosi kupec.
IV. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika,
– navedbo naslova objekta ter številko
stanovanja, za katerega se ponudnik zanima,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup
stanovanja, ki ne sme biti nižja od vrednosti,
navedene v tem razpisu,
– navedbo, da se ponudnik strinja s pogoji javnega razpisa,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od treh mesecev,
– originalno potrdilo o plačilu varščine ter
celotno številko transakcijskega računa za
primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe.
V. Udeleženci javne ponudbe morajo za
nepremičnino plačati varščino, navedeno v
tem razpisu, na račun Občine Tolmin št.
01328-0100014970 pri Banki Slovenije z navedbo “plačilo varščine za javno ponudbo”
ter “Gregorčičeva 12a, Tolmin, stanovanje
številka 6“. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa
brez obresti vrnjena v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
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VI. Ponudbe ponudnikov se bodo štele
za pravočasne, če bodo prispele oziroma
bodo dostavljene v zaprti ovojnici najkasneje do vključno dne 2. 11. 2005 do 12. ure na
naslov Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
5220 Tolmin, z oznako: “Javna ponudba za
nakup stanovanja – ne odpiraj!“.
Ponudbe, ki bi prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), nepopolne
ponudbe ali nepravilno opremljene in označene ponudbe, komisija ne bo upoštevala in
bo o tem obvestila ponudnika.
VII. Odpiranje ponudb bo komisijsko.
Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po poteku roka za oddajo ponudbe, to je
dne 3. 11. 2005 ob 12. uri v sejni sobi Občine Tolmin. Najugodnejši ponudnik bo tisti,
bo ponudil najvišjo ponujeno kupnino nad
ceno po tej ponudbi.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
Oseba, ki uporablja stanovanje oziroma
najemnik, ki ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo za nedoločen čas, se mora o
uveljavljanju predkupne pravice pisno izjasniti v roku 60 dni od obvestila. V nasprotnem
primeru lahko prodajalec proda stanovanje
drugemu, vendar samo pod enakimi ali za
kupca manj ugodnimi pogoji.
VIII. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od
odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu
sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene
pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa,
prodajalec pa zadrži njegovo varščino.
IX. Način in rok plačila kupnine: po podpisu pogodbe Občina Tolmin izstavi kupcu račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno
kupnino zmanjšano za vplačano varščino na
račun Občine Tolmin št. 01328-0100014970
pri Banki Slovenije, najkasneje v 8 dneh po
izstavitvi računa.
Predkupni upravičenec mora kupnino izročiti ali položiti pri sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku 60 dni od prejema
ponudbe.
X. Plačilo celotne kupnine za stanovanje
v roku ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Če kupec ne plača kupnine v navedenem roku, se pogodba razdre, varščina pa
zadrži.
XI. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene
pogodbo o prodaji. Na podlagi 3. člena Uredbe lahko Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem
Občine Tolmin, s soglasjem župana, postopek
prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne varščina izbranemu ponudniku v vplačanem znesku. O tem posreduje
občina odločitev izbranemu ponudniku v roku
8 dni od dneva odpiranja ponudb.
XII. Vsi dodatni podrobnejši podatki in informacije so dostopni na sedežu Občinske
uprave občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
Tolmin, tel. 05/381-95-14, kontaktna oseba je
Miran Mavri, svetovalec za pravne zadeve.
Ogled stanovanja je možen po dogovoru.
Občina Tolmin
Ob-27493/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 6/94
- odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94,
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14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna
razlaga, 9/96 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 100/00, 87/01, 51/02
in 108/03), Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
na podlagi posameznega programa prodaje
nepremičnine v lasti Občine Tolmin z dne
28. 6. 2005, objavljamo
javno ponudbo
za odprodajo stanovanja v lasti Občine
Tolmin
I. Predmet prodaje je stanovanje št. 14, v
izmeri 20,48 m2, ki se nahaja v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe v Tolminu,
Prekomorskih brigad 4, ki stoji na parceli
št. 119/2 k.o. Tolmin. Stanovanje ni evidentirano v katastru stavb in v zemljiški knjigi,
zemljiškoknjižno stanje ni urejeno. Ponudbena cena stanovanja skupaj s pripadajočim
sorazmernim delom zemljišča je 4,126.000
SIT. V ceni niso vštete davščine. Varščina je
412.600 SIT. Stanovanje je prosto.
II. Vezanost in sprejem ponudbe: rok vezanosti ponudnika na ponudbo začne teči
od dneva oddaje pisne ponudbe do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko
sprejme od dneva te objave do poteka roka
za oddajo ponudb.
III. Nepremičnina se prodaja po načelu:
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje
v stanju, v kakršnem je in ne more uveljaviti
več pravic, kot jih je imel lastnik. Vse stroške in dajatve v zvezi s pravnim poslom
nosi kupec.
IV. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika,
– navedbo naslova objekta ter številko
stanovanja, za katerega se ponudnik zanima,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup
stanovanja, ki ne sme biti nižja od vrednosti,
navedene v tem razpisu,
– navedbo, da se ponudnik strinja s pogoji javnega razpisa,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od treh mesecev,
– originalno potrdilo o plačilu varščine ter
celotno številko transakcijskega računa za
primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe.
V. Udeleženci javne ponudbe morajo za
nepremičnino plačati varščino, navedeno v
tem razpisu, na račun Občine Tolmin št.
01328-0100014970 pri Banki Slovenije z navedbo “plačilo varščine za javno ponudbo”
ter “Prekomorskih brigad 14, Tolmin, stanovanje številka 14“. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino,
ostalim pa brez obresti vrnjena v roku 8 dni
po odpiranju ponudb.
VI. Ponudbe ponudnikov se bodo štele
za pravočasne, če bodo prispele oziroma
bodo dostavljene v zaprti ovojnici najkasneje do vključno dne 2. 11. 2005 do 12. ure na
naslov Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2,
5220 Tolmin, z oznako: “Javna ponudba za
nakup stanovanja – ne odpiraj!“.
Ponudbe, ki bi prispela po razpisnem
roku (nepravočasna ponudba), nepopolne

ponudbe ali nepravilno opremljene in označene ponudbe, komisija ne bo upoštevala in
bo o tem obvestila ponudnika.
VII. Odpiranje ponudb bo komisijsko.
Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po poteku roka za oddajo ponudbe, to je
dne 3. 11. 2005 ob 13. uri v sejni sobi Občine Tolmin. Najugodnejši ponudnik bo tisti,
bo ponudil najvišjo ponujeno kupnino nad
izhodiščno ceno po tej ponudbi.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo
navzoči predstavniki ponudnikov predložiti
pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
VIII. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od
odpiranja ponudb.
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu
sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene
pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa,
prodajalec pa zadrži njegovo varščino.
IX. Način in rok plačila kupnine: po podpisu pogodbe Občina Tolmin izstavi kupcu račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno
kupnino zmanjšano za vplačano varščino na
račun Občine Tolmin št. 01328-0100014970
pri Banki Slovenije, najkasneje v 8 dneh po
izstavitvi računa.
X. Plačilo celotne kupnine za stanovanje
v roku ki je določen, je bistvena sestavina
pravnega posla.
Če kupec ne plača kupnine v navedenem roku, se pogodba razdre, varščina pa
zadrži.
XI. Ta objava ne zavezuje prodajalca,
da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom
sklene pogodbo o prodaji. Na podlagi 3.
člena Uredbe lahko Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Tolmin, s soglasjem
župana, postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne
varščina izbranemu ponudniku v vplačanem
znesku. O tem posreduje občina odločitev
izbranemu ponudniku v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb.
XII. Vsi dodatni podrobnejši podatki in
informacije so dostopni na sedežu Občinske uprave občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, tel. 05/381-95-14, kontaktna
oseba je Miran Mavri, svetovalec za pravne
zadeve. Ogled stanovanja je možen po dogovoru.
Občina Tolmin
Ob-27526/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 74/98),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03) ter sklepa Občinskega sveta občine Vuzenica z 23.
redne seje občinskega sveta z dne 22. 6.
2005, Občina Vuzenica, Mladinska ulica 1,
2367 Vuzenica, ki jo zastopa župan Miran
Kus, razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica
II. Predmet prodaje: predmet prodaje sta
naslednji nepremičnini:
Zemljišče s parcelno št. 1380/10,
1066 m2, k.o. Šentjanž, neplodno zemljišče, ZKV št. 171 in zemljišče s parcelno št.
1380/13, 174 m2, k.o. Šentjanž, neplodno
zemljišče, ZKV št. 171, izklicna cena je
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1,954.800 SIT + davek. Zemljišči se prodajata kot celota.
Izklicna cena zgoraj navedenih stavbnih
zemljišč je določena v cenitvenem poročilu
sodno zapriseženega cenilca Marka Črešnika z dne 13. 9. 2005.
III. Pogoji sodelovanja:
1. Zemljišči se nahajata v Vuzenici, med
objektom Livarne Vuzenica in reko Dravo.
Sta nezazidani stavbni zemljišči, opredeljeni
kot neplodno zemljišče, vpisani pod ZKV št.
171, k.o. Šentjanž nad Dravčami.
2. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 2. 11. 2005
do 14. ure, na naslov: Občina Vuzenica,
Mladinska ulica 1, 2367 Vuzenica, v zapečateni kuverti z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo parcele št.
1380/10,1380/13 k.o. Šentjanž nad Dravčami. Javno odpiranje ponudb bo 2. 11. 2005,
ob 15. uri v sejni sobi Občine Vuzenica.
3. Vsak ponudnik mora pred rokom za
oddajo ponudbe položiti kavcijo v višini 10%
izklicne cene. Plačana kavcija bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino,
ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8
dni po izbiri najugodnejšega ponudnika.
4. Pisna ponudba mora vsebovati:
Naslov kupca, navedbo nepremičnine in
ponujeni znesek ter plačilne pogoje. Ponudbi je potrebno priložiti:
– osnovne podatke o dražitelju: ime in
priimek oziroma naziv (fotokopija osebnega
dokumenta oziroma priglasitveni list, izpisek
iz sodnega registra),
– potrdilo o plačani kavciji v višini 10% izklicne cene nepremičnine na transakcijski račun Občine Vuzenica št: 01341-0100011132,
z navedbo »kavcija za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin, za parcelo
št. 1380/10«,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko celotnega računa za vračilo
kavcije neuspešnemu dražitelju.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran
tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno, ki
bo višja ali enaka izklicni ceni. Pri enaki ponudbeni ceni se javno zbiranje ponudb za
posamezno nepremičnino ponovi. Plačana
kavcija bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika
6. Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo
vsebovale vseh elementov ali ne bodo dokazovale izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, bodo izločeni iz postopka že na začetku
odpiranja pisnih ponudb javne dražbe.
7. Javno odpiranje pisnih ponudb bo
2. 11. 2005 ob 15. uri, v sejni sobi Občine
Vuzenica.
8. Pravočasno prispele ponudbe bo Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Občine Vuzenica
obravnavala skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS št.
12/03, 77/03).
9. O tem kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb niso
prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpiranju.
10. Kupoprodajna pogodba (notarski zapis) bo s kupcem sklenjena v 15 dneh po
odpiranju ponudb.
11. Celotno kupnino mora kupec plačati
v roku 8 dni po podpisu pogodbe. Izročitev
nepremičnine in prenos lastništva se opravi
po plačilu celotne kupnine. Plačilo kupnine
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v določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. Če uspešni ponudnik ne
bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal
celotne kupnine v tem roku, se prodaja
razveljavi, plačano kavcijo pa zadrži prodajalec.
12. Davek, vse stroške sestave in overitev pogodbe ter druge stroške v zvezi z nakupom in prenosom lastništva plača kupec.
13. Prodajalec si pridružuje pravico, da
z nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe kljub ustreznosti ponudbe. Komisija za
vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Občine Vuzenica, lahko,
v soglasju s predstojnikom, ustavi postopek
javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla.
14. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija
in dodatne informacije: Občina Vuzenica,
Občinska uprava, Mladinska ulica 1, 2367
Vuzenica (Sašo Verdnik, tel. 02/87-912-22,
v času uradnih ur).
Občina Vuzenica
Št. 360-03-0020/2005-502
Ob-27530/05
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. 13 v III. nadstropju
stanovanjske stavbe Javornik 31 v skupni
izmeri prodajne površine 56,76 m2 oziroma skupne stanovanjske površine v izmeri
60,12 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
III. nadstropje:
– soba
– soba
– kuhinja
– kopalnica + WC
– predsoba
– loža
Skupaj

Prodajna
površina

Skupna
stanovanjska
površina

2,10 m2

4,20 m2

17,89 m2
11,88 m2
10,76 m2
3,92 m2
6,43 m2
3,78 m2
56,76 m2

17,89 m2
11,88 m2
10,76 m2
3,92 m2
6,43 m2
5,04 m2
60,12 m2

3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 6,767.018 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, z
oznako »Ponudba za nakup stanovanja Javornik 31 – 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;
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– 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 3. 11.
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
Št. 46502-0001/2005
Ob-27548/05
Občina Komenda, Zajčeva 23, 1218 Komenda, objavlja na osnovi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03)
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč za
gradnjo objektov v območju poslovno
proizvodne cone Komenda (območje
"02/1 – Ozka dela – II. faza")
1. Uvodna določila
Javnega razpisa se lahko udeležijo pravne in ﬁzične osebe, ki imajo svoj sedež
oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji ali v državah EU. Ponudbe na originalnih
obrazcih (glej točko 9) in v slovenskem jeziku je treba do 29. 10. 2005 poslati po pošti na Občino Komenda, Zajčeva 23, 1218
Komenda (velja datum poštnega žiga) ali
jih med uradnimi urami oddati na vložišču
Občine Komenda. Ponudba se odda v zapečateni ovojnici z jasno oznako ponudnika
in klavzulo na pisemski ovojnici "Ne odpiraj
– ponudba za nakup zemljišča 02/1".
Obvezna priloga ponudbi je dokazilo o
plačilu varščine v višini 10% od ponujene
vrednosti na transakcijski račun Občine Komenda št. 01364 – 0100002342, sklic na
št. 46501 – 0011 – 2003 (namen: varščina). Če bo ponudnik izbran, se bo varščina
vštela v plačilo nakupa stavbnega zemljišča,
za preračun se uporabi srednji tečaj Banke
Slovenije za EUR na dan 1. 10. 2005, to je
239,581 SIT za EUR.
Ponudnikom, ki na razpisu ne bodo
uspeli, bo varščina brez obresti vrnjena v
roku petnajstih dni po pravnomočnosti sklepov o izboru najugodnejših ponudnikov.
2. Namembnost objektov: v skladu z lokacijskim načrtom, ki je v izdelavi, bo v ob-
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ravnavani coni predvidoma možna obrtna,
proizvodna, servisna, skladiščna, gostinska,
trgovska, rekreativna (športna) in izobraževalna dejavnost. Poleg naštetih dejavnosti
si Občina Komenda pridržuje pravico, da v
postopku izdelave lokacijskega načrta doda
še druge dejavnosti, ki bi smiselno sodile v
to območje. Izključene so dejavnosti, ki bi
bile lahko ekološko sporne. V primeru nejasnosti, katera dejavnost je ekološko sporna, se upošteva mnenje Občinskega sveta
Občine Komenda.
3. Površine in lokacije zemljišč
Z lokacijskim načrtom bodo na tem območju predvidoma organizirani kareji s
površino, ki jo poljubno izbere ponudnik.
Osnovni urbanistični raster gradbenih parcel je 25 m x 25 m, pri čemer je najmanjša možna gradbena parcela velika 25 m
x 50 m (to je 1250 m2). Naslednje možne
površine so večkratniki te osnovne enote
(2500 m2, 3750 m2 itd.) Ob robovih območja
se parcele prilagajajo meji območja, zato so
tam možna odstopanja od zgornje formule.
Odstopanja so možna tudi v primerih, ki
jih zahteva prilagajanje smernicam nosilcev
urejanja prostora (otoki za potrebe komunalne infrastrukture, zelene površine, vodne
površine itd.).
Lokacije zemljišč (v tej etapi gre za prodajo ca. 25 ha zemljišč) se načeloma delijo
na tri razrede:
A): zemljišča ob glavni vpadnici v območje (ta zemljišča imajo možnost neposrednega dostopa in uvoza s te vpadnice),
B): zemljišča, ki niso neposredno ob
glavni vpadnici, njihova najbližja točka pa je
od osi glavne vpadnice oddaljena manj kot
200 m (ta zemljišča imajo dostop in uvoz s
sekundarnih povezovalnih ulic),
C): zemljišča, katerih najbližja točka je
od osi glavne vpadnice oddaljena 200 m ali
več (tudi ta zemljišča imajo dostop in uvoz s
sekundarnih povezovalnih ulic).
Ker bodo v kupoprodajnih pogodbah in
do sprejema lokacijskega načrta površine
zemljišč oziroma gradbenih parcel ocenjene, bodo po dokončni parcelaciji po potrebi
sklenjeni aneksi h kupoprodajnim pogodbam, v katerih bodo točno določene površine zemljišč, določene bodo zemljiškoknjižne
številke parcel v skladu s parcelacijo, določen pa bo tudi poračun zaradi morebitnih razlik med pogodbenimi in dejanskimi
površinami. Pri poračunu se upošteva ponudnikova cena za m2 zemljišča. Na funkcionalnem zemljišču bo vsak izbrani ponudnik
glede na potrebe in dejavnost moral zagotoviti zadostne parkirne in manipulativne
površine. Ponudniki lahko pričakujejo, da
bo tloris objekta lahko zasedal ca. 40% površine gradbene parcele.
4. Izklicna cena
Izklicna cena za kvadratni meter komunalno opremljenega stavbnega zemljišča
znaša po območjih iz prejšnje točke:
A) območje: 110 EUR,
B) območje: 100 EUR,
C) območje: 90 EUR,
vse v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan izdaje računa. Davek ni zajet v izklicni oziroma ponujeni ceni in bo strošek izbranega ponudnika.
Izklicna cena je hkrati minimalna cena, ki jo
za zemljišče v posameznem območju lahko
nudi ponudnik. Ponudniki lahko ceno višajo
v minimalnih razponih po 3 EUR/m2. Ponudbena cena navzgor ni omejena.
5. Ureditev komunalne infrastrukture
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Do vseh parcel v poslovno – proizvodni
coni bodo v skladu z lokacijskim načrtom,
programom opremljanja stavbnih zemljišč in
skladno s projekti komunalne infrastrukture
izdelani naslednji priključki:
– vodovodni priključek (za vodovod in
hidrantno omrežje),
– priključek na kanalizacijo,
– cestni priključek s pločnikom za pešce
v asfaltni izvedbi,
– priključek na nizko napetostno elektro
omrežje (za večje porabnike z lastno TP lahko na srednje napetostno omrežje),
– priključek na omrežje zvez (telekomunikacije, predpriprava za CATV),
– priključek na zemeljski plin.
Vsa infrastruktura bo izvedena v skladu
z določili kupoprodajne pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča in je zajeta v prodajni
ceni zemljišča. V ceni zemljišča niso zajeti
prispevki za priklop na posamezna zgoraj
našteta infrastrukturna omrežja, ki jih upravljavcu plača ponudnik glede na projektirane
parametre za vsak posamezen objekt.
6. Roki, plačila, predaja zemljišč
Izbrani ponudniki so dolžni skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi Občina
Komenda, v osmih dneh po pravnomočnosti
sklepov o izboru. Če v tem roku s strani izbranega ponudnika pogodba ni podpisana,
se šteje, da ponudnik odstopa od nakupa. V
tem primeru se varščina ne vrača.
Dinamika plačil je na osnovi izdanih računov naslednja:
– 40% v osmih dneh po podpisu pogodbe (v znesek se všteje tudi varščina),
– 30% v treh mesecih po podpisu pogodbe,
– 30% v osmih dneh po sprejemu lokacijskega načrta.
Če ponudnik v ponudbi na obrazcu "g"
navede, da je pripravljen celotno kupnino
poravnati v osmih dneh po podpisu pogodbe, je upravičen do popusta v višini 2% na
pogodbeno vrednost.
Lokacijski načrt za zemljišča, ki so predmet prodaje, bo predvidoma sprejet do
31. 12. 2006, gradbeno dovoljenje za komunalno infrastrukturo bo predvidoma pridobljeno do 1. 3. 2007 (do takrat naj bi bila
končana tudi parcelacija), celotna komunalna infrastruktura iz 5. točke tega razpisa pa
bo predvidoma zgrajena do 31. 12. 2007.
Izbrani ponudniki bodo s projektiranjem in
pridobivanjem gradbenih dovoljenj lahko
predvidoma pričeli po 31. 12. 2006, objekti
bodo lahko vseljivi predvidoma v juliju 2007.
Če bo v postopku sprejema lokacijskega načrta potrebno predhodno izvesti komasacijo
zemljišč, se navedeni roki podaljšajo za čas,
ki ga zahteva komasacija.
Pogodba o nakupu z morebitnimi aneksi
se z zemljiškoknjižnim predlogom vloži v
zemljiško knjigo po plačilu celotne kupnine
in izvedeni parcelaciji v skladu s sprejetim
lokacijskim načrtom. Morebitne stroške sestave in overovitve pogodbe in aneksov ter
vse stroške v zvezi z vknjižbo lastnine v
zemljiški knjigi nosi kupec.
Nastop dejanske posesti na kupljenih
zemljiščih bo možen po podpisu pogodbe,
plačilu celotne kupnine in izvedbi parcelacije. Stroške parcelacije nosi Občina Komenda. Občina Komenda si pridrži pravico, da
najkasneje v devetdesetih dneh po pisnem
obvestilu ponudnika, da je pridobil gradbeno
dovoljenje, na svoj račun odstrani in uporabi
lesno maso na zemljiščih.

7. Odpiranje ponudb, izbor ponudnikov,
podpis pogodbe
Komisija, ki jo s sklepom imenuje Župan
Občine Komenda, bo 3. 11. 2005 ob 10. uri,
v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23,
javno odprla vse v roku prispele ponudbe.
Morebitne prepozno prispele ponudbe bodo
brez odpiranja takoj vrnjene ponudnikom.
Ponudb, ki ne bodo sestavljene skladno z 9.
točko razpisa, komisija ne bo obravnavala.
Načeloma bo pri ustreznih ponudbah odločujoči faktor za izbor ponudnika ponujena
cena za kvadratni meter zemljišča. Komisija
si pridrži pravico, da ponudnike izbere tudi
po drugih kriterijih (velikost zemljišča, ki jo
ponudnik želi kupiti, primernost dejavnosti,
obremenitev komunalne infrastrukture, itd.).
Če bodo po mnenju komisije posamezne
ponudbe enakovredne, bo komisija te ponudnike povabila na dodatna pogajanja. Če
je eden od enakovrednih ponudnikov nosilec
obstoječe dejavnosti v naseljih na območju
Občine Komenda in naj bi se ta dejavnost
selila v poslovno proizvodno cono, ima ta
ponudnik prednost pred ostalimi enakovrednimi ponudniki. Prejšnji lastniki zemljišč v
poslovno proizvodni coni imajo predkupno
pravico do nakupa zemljišč po načelu "prvi
med enakimi". Sklepi o izboru ponudnikov
bodo predvidoma izdani do 10. 11. 2005.
Občina Komenda si pridrži pravico, da na
posameznem območju brez dodatnih obrazložitev ne izbere nobenega ponudnika.
Izbrani ponudniki so dolžni skleniti pogodbo o nakupu zemljišča skladno z določili
6. točke tega razpisa.
Če po krivdi ponudnika pogodba ne
bo podpisana v roku, bo Občina Komenda zadržala varščino, zemljišče pa se bo
s sklepom dodelilo drugemu primernemu
ponudniku oziroma prodalo na naslednjem
razpisu.
8. Posebna določila
Izbrani ponudniki se bodo s kupoprodajno pogodbo zavezali, da bodo pričeli z
gradnjo v roku treh let po sprejemu lokacijskega načrta. V nasprotnem bo ponudnik na pisni poziv Občine Komenda dolžan
zemljišče vrniti občini v last in posest s tem,
da ima ponudnik pravico do vračila kupnine
brez obresti in varščine. Pravica občine do
vračila zemljišča (na katerem se ni pričelo z
gradnjo) ugasne, če občina ne poda pisne
zahteve za vračilo v roku treh mesecev po
preteku triletnega obdobja.
Če bi izbrani ponudnik zemljišče želel
prodati, ima Občina Komenda predkupno
pravico za odkup zemljišča po nakupni ceni
brez obresti. Predkupna pravica občine
ugasne z začetkom gradnje objekta.
Ker lokacijski načrt še ni izdelan, bosta
izbrani ponudnik in Občina Komenda v postopku izdelave lokacijskega načrta sporazumno določila mikrolokacijo gradbene parcele. V tem postopku si Občina Komenda v
okviru prostorskih možnosti pridrži pravico
do prelociranja posameznih ponudnikov izven izbranega območja. Če se ponudnika
na predlog občine prelocira v bolšje oziroma
slabše območje (npr. z območja »C« v območji »B« ali »A« oziroma z območja »A«
v območji »B« ali »C«), se cena poveča
oziroma zmanjša za razliko v startni izklicni
ceni (če se ponudnika npr. prelocira iz območja »C« v območji »B« oziroma »A«, se
cena za ponudnika poveča za 10 oziroma
20 EUR/m2; če se ponudnika prelocira iz
območja »A« v območji »B« oziroma »C«,
se cena za ponudnika zmanjša za 10 oziroma 20 EUR/m2). Tako ugotovljena razlika v
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ceni se ugotovi v aneksu k osnovni pogodbi
(glej 3. točko razpisa) in poračuna pri zadnjem obroku.
Če z izbranim ponudnikom v postopku
izdelave lokacijskega načrta zaradi kateregakoli vzroka ne bo možno sporazumno določiti
primerne mikrolokacije parcele, ali če se ponudnik ne strinja s prelociranjem, kot je predvideno v prejšnjem odstavku, se ponudniku
celotna do tedaj vplačana kupnina (vključno
z varščino) brez obresti vrne v tridesetih dneh
od dneva, ko se to dejstvo pisno ugotovi. Občina Komenda si prav tako pridrži pravico,
da v katerikoli fazi do pravnomočnosti lokacijskega načrta brez posebne obrazložitve
razdre kupoprodajno pogodbo ter v tridesetih
dneh od dneva, ko to pisno sporoči ponudniku, vrne do tedaj vplačano kupnino (vključno
z varščino) brez obresti. Po vračilu kupnine
Občina Komenda nima nikakršnih obveznosti
do tega ponudnika, prav tako ponudnik nima
nikakršnih odškodninskih zahtevkov do Občine Komenda.
Z oddajo ponudbe se šteje, da se ponudniki strinjajo z določili tega razpisa in s
tega naslova niso upravičeni do kakršnihkoli
reklamacij.
9. Razpisna dokumentacija, oblika ponudbe
Obvezna sestavina ponudbe je naslednja
dokumentacija:
a) izjava o strinjanju z razpisno dokumentacijo,
b) prijavni obrazec,
c) podatki o morebitnih pravdnih postopkih,
d) ostala potrdila in dokazila (po spisku),
e) obrazec ponudbe,
f) kopija dokazila o plačilu varščine iz 1.
točke razpisa,
g) morebitne dodatne pripombe ali pojasnila ponudnika,
h) izjava o sprejemu najvišje ponujene
cene (samo za prejšnje lastnike zemljišč s
predkupno pravico).
Ponudba mora biti predložena na originalnih obrazcih, ki jih je moč med uradnimi urami dvigniti na vložišču Občine Komenda do
vključno petka, 28. 10. 2005. Občina Komenda bo razpisni dokumentaciji priložila osnutek
kupoprodaje pogodbe in informativno lokacijo
poslovno proizvodne cone – situacijo z okvirnim prikazom območij. Na Občini Komenda
po potrebi dobite tudi dodatna pojasnila v
zvezi z razpisom.
Dopolnjevanje ali korigiranje obrazcev od
"a" do "h" ni dovoljeno, komisija si pridrži
pravico do izločitve tako dopolnjenih ali korigiranih obrazcev. Morebitne pripombe mora
ponudnik navesti na posebnem obrazcu z
oznako "g".
Razpisna dokumentacija se ponudniku
dan po prejemu naročila lahko pošlje tudi
po pošti.
Občina Komenda
Št. 465-02-05/2005-5
Ob-27554/05
Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter 68. člena Statuta Občine Semič (Ur.
l. RS, št. 24/03) objavlja Občina Semič v skladu s sklepom Občinskega sveta občine Semič
št. 465-02-05/2005-4 z dne 7. 10. 2005
javno zbiranje ponudb
za prodajo objekta stare šole na Planini
1. Namen poziva, navedba prodajalca.
Namen poziva za javno zbiranje ponudb je prodaja objekta stare šole na Planini

– parc. št. 122/1.S, vl. št. 244 k.o. Planina
– stavbišče v izmeri 263 m2 in parc. št. 122/2.
S, vl. št. 244 k.o. Planina – stavbišče v izmeri 40 m2.
Prodajalec navedenih parcel je Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
2. Zakonska podlaga za prodajo: prodaja
se vrši na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter 68. člena Statuta Občine Semič
(Ur. l. RS, št. 24/03).
3. Opis predmeta prodaje.
Prodaja se objekt stare šole na Planini
– parc. št. 122/1.S, vl. št. 244 k.o. Planina
– stavbišče v izmeri 263 m2 in parc. št. 122/2.
S, vl. št. 244 k.o. Planina – stavbišče v izmeri 40 m2.
Nepremičnine se prodajajo kot celota po
izklicni ceni, ki znaša 2,937.000 SIT.
Interesenti si lahko ogledajo navedeno
nepremičnino na lokaciji sami.
4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani
kupci pridobivali podrobnejše informacije o
predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo vse
informacije in pojasnila o nepremičninah za
oblikovanje ponudbe vsak delovni dan od 8.
do 14. ure osebno na sedežu Občine Semič,
Štefanov trg 9, 8333 Semič ali preko tel.
07/356-53-52 (Boštjan Ogulin).
5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec
predloži ponudbo.
Prijava na javno zbiranje ponudb mora
vsebovati:
– predstavitev investitorja, opis investicije,
predstavitev in opis dejavnosti, ki se naj bi v
bodoče odvijala v objektu,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe
oziroma izpis iz sodnega registra za pravne
osebe,
– EMŠO in davčno številko za ﬁzične osebe oziroma matično in davčno številko za
pravne osebe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izklicne cene,
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
navedene izklicne cene.
Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale.
Varščino je potrebno poravnati na podračun Občine Semič 01309-0100015998 sklic
00 4650205-2005 najkasneje do zaključka
zbiranja ponudb, s pripisom varščina.
Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti
po naslednjem vrstnem redu:
– kdor ponudi višjo ceno,
– ob enaki ceni načelo vrstnega reda prispelosti ponudbe,
– tisti, ki bodo s svojim programom omogočili po presoji občine najboljše možnosti za
razvoj območja in naselja Planina.
Rok za vlaganje prijav je vključno 27. 10.
2005. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti
kuverti na naslov: Občina Semič, Štefanov
trg 9, 8333 Semič. Na kuverti mora biti vidna
oznaka »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
– šola Planina. Na hrbtni strani kuverte mora
biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo prispele v roku, navedenem
v javnem zbiranju ponudb in bodo pravilno
označene.
Najugodnejši ponudnik bo s sklepom v
roku sedem dni po poteku roka za vlaganje
prijav obveščen o izbiri.
Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 30 dni po prejemu obvestila o dodelitvi nepremičnine skleniti pogodbo.
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Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom v
zemljiško knjigo plača kupec.
Varščina bo kupcu vračunana kot delno
plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo
uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se varščina vrne v roku 15 dni po prejemu obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo izbran,
pa bo odstopil od pogodbe oziroma javnega
zbiranja ponudb, se varščina ne vrača.
Rok za plačilo kupnine je največ osem
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve
računa. Kupnino je možno poravnati tudi v
daljšem obdobju v več obrokih, vendar mora
kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Občina Semič
Ob-27470/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg 2005/09403 z dne 9. 9. 2005 pri subjektu vpisa
CI MEDIA telekomunikacijske vsebine d.o.o.,
Trdinova 4, Ljubljana, pod vložno številko
1/38491/00 v sodni register tega sodišča vpisalo začetek likvidacijskega postopka.
Likvidacijski upravitelj Gregor Gerbec,
Masarykova 12, 1230 Domžale, poziva vse
upnike, da svoje terjatve prijavijo v 30 dneh
od objave tega oklica. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati
na naslov: CI MEDIA d.o.o. – v likvidaciji,
Trdinova ulica 4, 1000 Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje dolgove.
Likvidacijski upravitelj Gregor Gerbec

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 028/55-2000
Ob-27313/05
V register političnih strank se pod zaporedno številko 30, kjer je vpisana politična
stranka Nacionalna stranka dela, s skrajšanim imenom Stranka dela in s kratico
imena NSD ter s sedežem v Ajdovščini, Šibeniška 21, vpiše sprememba statuta, sprememba imena stranke v: Narodna stranka
dela, ter sprememba znaka stranke. Znak
stranke je črn karantanski panter na beli
podlagi.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-8/2005-310
Ob-27314/05
Spremeni se ime sindikata Sindikat
vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije
Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, s sedežem na Prevaljah, Polje 4 tako, da se odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije Osnovne
šole Franja Goloba Prevalje.
Sprememba imena sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Ravne na Koroškem, pod zaporedno
številko 31, z dnem 4. 10. 2005.
Št. 101-19/2005 1002
Ob-27315/05
Pravila sindikata zavoda Srednja tekstilna šola Maribor, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, z dne
30. 11. 1993, pod zaporedno številko 230,
so bila spremenjena in sprejeta na zboru
sindikata dne 29. 9. 2005 in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ, Srednja
šola za oblikovanje Maribor, ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Srednja
šola za oblikovanje Maribor, skrajšano:
SVIZ Slovenije, SŠOM Maribor, s sedežem
sindikata v Mariboru, Park mladih 8.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 17, z dne 30. 9. 2005.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3071-9/2004-6
Ob-27303/05
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana (Urad), je 30. 9.
2005 izdal odločbo, s katero je skladno s
3. odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da je
priglašena koncentracija družb Prevent
avtomobilske sedežne prevleke, delovna oblačila in rokavice d.d., Kidričeva
6, 2380 Slovenj Gradec (Prevent d.d.), in
Aerodrom Maribor d.o.o., Letališka cesta
10, 2312 Orehova vas (Aerodrom MB),
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK, ki se nanaša na področje pomožnih dejavnosti v
letalskem prometu, je nastala 26. 4. 2002,
ko je bila med družbama Prevent d.d. in
Aerodrom Maribor d.o.o. – v stečaju, Letališka cesta 10, 2312 Orehova Vas – Slivnica,
sklenjena prodajna pogodba, na podlagi katere je Prevent d.d. postal lastnik 100% poslovnega deleža družbe Aerodrom Maribor
in s tem pridobil nadzor nad to družbo.
Urad je pri presoji skladnosti obravnavane koncentracije s pravili konkurence

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ugotovil, da nevarnost izločitve ali bistvenega zmanjšanja učinkovite konkurence ne
obstaja. Koncentracija je skladna s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-62/2003-5
Ob-27305/05
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana (Urad), je 30. 9.
2005 izdal odločbo, s katero je skladno
s 3. odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da
je priglašena koncentracija družb Gradis
Nizke gradnje proizvodnja, trgovina in
storitve d.d., Lavričeva 3, 2000 Maribor
(Gradis NG), in Gradis – tovarna strojev in naprav Ljubljana d.o.o., Letališka
cesta 33, 1000 Ljubljana (Gradis Tosin),
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK, ki se nanaša na področje gradbeništva, je nastala
29. 10. 2002, ko je bila med Gradis Teo d.d.,
Šmartinska 134 a, Ljubljana (Gradis Teo), in
Gradis NG sklenjena pogodba, s katero je
nastala zaveza pogodbenih strank prenesti
100% poslovni delež v družbi Gradis Tosin
z Gradis Teo na Gradis NG. Na tej osnovi je
Gradis NG postal lastnik 100% poslovnega
deleža družbe Gradis Tosin in s tem pridobil
nadzor nad to družbo.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij je Urad ugotovil,
da priglašena koncentracija ne bo povzročila zmanjšanja ali onemogočanja učinkovite konkurence in je tako skladna s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-65/2003-6
Ob-27306/05
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (Urad), je 30. 9.
2005 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da
je koncentracija družb Prevent Gradnje
podjetje za gradbeni inženiring d.o.o.,
Kidričeva 6, 2380 Slovenj Gradec (Prevent Gradnje), in Protech podjetje za
projektiranje, inženiring, gradnjo in vodenje investicijskih projektov d.d., Ulica
Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor (Protech), skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK je nastala
s sklenitvijo Pogodbe o prodaji delnic Protech d.d. Maribor, sklenjene 27. 2. 2003
med Intram Holding AG, Aeulestrasse 5, FL
– 9490 Vaduz, in družbo Prevent Gradnje.
Na podlagi navedene pogodbe je Prevent
Gradnje postal lastnik večinskega kapitalskega deleža družbe Protech in s tem nad
to družbo pridobil neposredni nadzor.
Na podlagi podatkov iz priglasitve ter
drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da obravnavana koncentracija ne bo
povečala moči nobenega od udeležencev
koncentracije do te mere, da bi lahko le-ti
bistveno zmanjševali ali onemogočali učinkovito konkurenco na upoštevnem trgu projektiranja, inženiringa, gradnje in vodenja
investicijskih projektov v Republiki Sloveniji
in je tako skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-64/2003-6
Ob-27307/05
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (Urad), je 30. 9.
2005 izdal odločbo, s katero je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da
je priglašena koncentracija družb Prevent
Gradnje podjetje za gradbeni inženiring
d.o.o., Kidričeva 6, 2380 Slovenj Gradec
(Prevent Gradnje), in Kograd Gradnje
proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.,
Miklavška cesta 82, 2311 Hoče (Kograd
Gradnje), skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK s področja
gradbeništva je nastala 13. 8. 2003, s sklenitvijo Pogodbe o prodaji, prenosu in prevzemu poslovnega deleža družbe Kograd
Gradnje d.o.o., na podlagi katere je Prevent Gradnje pridobil 100% poslovni delež
in s tem neposredni nadzor v družbi Kograd
Gradnje.
Urad je na podlagi podatkov iz priglasitve ter drugih dostopnih podatkov ugotovil,
da v primeru obravnavane koncentracije ne
obstaja nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko
povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje učinkovite konkurence na upoštevnem
trgu.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-63/2003-6
Ob-27309/05
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (Urad), je 30. 9.
2005 izdal odločbo, s katero je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da
je priglašena koncentracija družb Prevent
Gradnje podjetje za gradbeni inženiring
d.o.o., Kidričeva 6, 2380 Slovenj Gradec
(Prevent Gradnje), in Konstruktor splošno gradbeno podjetje d.d., Sernčeva 8,
2000 Maribor (Konstruktor), skladna s
pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK, ki se nanaša na področje gradbeništva, je nastala
19. 8. 2003, s sklenitvijo Kupoprodajne pogodbe med družbami Merkur trgovina in storitve d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo,
Elektra d.d. Maribor, Kočevarjeva 11, 2000
Maribor, in Komunaprojekt d.d., Partizanska cesta 3-5, 2000 Maribor (prodajalci), ter
družbo Prevent Gradnje (kupec). Na podlagi navedene pogodbe je Prevent Gradnje
postal lastnik 51% kapitalskega deleža v
družbi Konstruktor in s tem v njej pridobil
odločilni vpliv.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih informacij je Urad ugotovil,
da v primeru obravnavane koncentracije ne
obstaja nevarnost ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko
povzročilo izločitev ali bistveno zmanjšanje
učinkovite konkurence na upoštevnih trgih,
in tako ni izkazan resen sum o njeni neskladnosti s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 3071-66/2003-6
Ob-27310/05
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (Urad), je 30. 9.
2005 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, s katero je skladno s tretjim
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odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Prevent Gradnje podjetje
za gradbeni inženiring d.o.o., Kidričeva 6,
2380 Slovenj Gradec (Prevent Gradnje),
in Stavbar-IGM industrija gradbenega
materiala d.d., Miklavška 40, 2311 Hoče
(Stavbar-IGM), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK s področja
gradbeništva in industrije gradbenih materialov je nastala 17. 10. 2003, s sklenitvijo
Pogodbe o nakupu in prodaji delnic med
Veritas B.H. borzno posredniška hiša d.o.o.,
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor, in družbo Prevent Gradnje. Na podlagi navedene
pogodbe je Prevent Gradnje pridobil dodatnih 5,97% rednih imenskih delnic družbe
Stavbar-IGM in s tem neposredni nadzor
nad to družbo.

Objave
gospodarskih družb
Št. 53/05
Ob-27311/05
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) družba Unitas armature, d.d.objavlja naslednje
sporočilo:
Upravi družb Unitas armature, d.d. in
Kovina, Kovinsko predelovalno podjetje,
d.d., sta dne 5. 10. 2005 podpisali pogodbo
o pripojitvi družbe Unitas armature d.d. k
družbi Kovina, Kovinsko predelovalno podjetje, d.d. Nadzorna sveta obeh družb bosta
v skladu s 514.a členom ZGD na sejah pregledala nameravano pripojitev in o tem izdelala pisno poročilo.
O sklepih nadzornega sveta, sklicu skupščine in drugih pravnih dejanjih v zvezi s
pripojitvijo bo javnost obveščena v skladu
s predpisi.
Unitas armature, d.d., uprava družbe
Ob-27498/05
Direktor družbe Medis, podjetje za proizvodnjo in trženje d.o.o., Brnčičeva 1, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Medis d.o.o.) na
podlagi 533.f člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja obvestilo:
1. Dne 30. 9. 2005 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9 predložen oddelitveni načrt
družbe Medis d.o.o.
2. Na sedežu družbe Medis d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, je mesec dni od
dne objave tega obvestila v času med 8. in
12. uro na vpogled oddelitveni načrt družbe
Medis d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo, najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Medis d.o.o.
direktor
Tone Strnad
Ob-27549/05
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske
borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99

Po ugotovitvah Urada iz podatkov v priglasitvi koncentracije in drugih Uradu dostopnih podatkov izhaja, da v primeru obravnavane koncentracije nevarnost izločitve
ali bistvenega zmanjšanja učinkovite konkurence ne obstaja, zato je odločil, da je koncentracija skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-83/2005-5
Ob-27654/05
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je
na podlagi prijave s strani podjetja Zdravilišče Laško, medicina in turizem d.d., dne
10. 10. 2005 uvedel postopek ugotavljanja
kršitev 5. člena v povezavi s 3. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZPOmK)
proti Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, g.i.z., Ljubljanska 14, 3000 Celje.
Verjetnost kršitev izhaja iz sklepov Skupšči-

s spremembami in dopolnitvami) družba
Unitas armature, d.d. objavlja naslednje
sporočilo:
V skladu s 514.a členom Zakona o gospodarskih družbah je nadzorni svet na seji
dne 12. 10. 2005 pregledal pogodbo o pripojitvi družbe Unitas armature, d.d., Grmaška
cesta 3, Šmartno pri Litiji, k družbi Kovina,
Kovinsko predelovalno podjetje, d.d., skupno poročilo uprav obeh družb o pripojitvi in
poročilo o reviziji pripojitve, ki ga je izdelala
revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., in
o pregledanem predlogu pripojitve izdelal
pisno poročilo. Nadzorni svet je potrdil obravnavane dokumente v povezavi s postopkom pripojitve, in sicer vsebino pogodbe
o pripojitvi, poročilo uprave o pripojitvi in
poročilo o reviziji pripojitve.
Nadzorni svet je obravnaval tudi predlog dnevnega reda skupščine delničarjev,
ki bo med drugim odločala o izvedbi pripojitve družbe Unitas armature, d.d. k družbi
Kovina, d.d., in sprejel predloge sklepov ter
pooblastil upravo za sklic skupščine.
Unitas armature, d.d.
uprava družbe
Št. 23/2005
Ob-27551/05
Na podlagi 516. člena ZGD uprava družbe Kovina, Kovinsko predelovalno podjetje,
d.d., Šmartno pri Litiji, Grmaška cesta 3,
obvešča delničarje, da je dne 13. 10. 2005
Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila
notarski odpravek Pogodbe o pripojitvi družbe Unitas armature, d.d. k družbi Kovina,
Kovinsko predelovalno podjetje, d.d. Pogodbo o pripojitvi je pred tem pregledal skupni
pripojitveni revizor KPMG Slovenija, d.o.o.
in nadzorna sveta obeh družb. Delničarjem
bo na sedežu družbe v času od dne 14. 10.
2005 do dne 14. 11. 2005, vsak delovnik
med 10. in 12. uro v tajništvu uprave omogočen pregled naslednjih listin:
1. pogodba o pripojitvi,
2. revidirana letna poročila družb Kovina,
d.d. in Unitas armature, d.d. za leta 2002,
2003 in 2004,
3. vmesni bilanci stanja obeh družb na
dan 30. 9. 2005,
4. poročilo uprav o pripojitvi,
5. poročilo o reviziji pripojitve,
6. poročila nadzornih svetov o pregledu
pripojitve,
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ne Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč,
s katerimi je onemogočena širitev dejavnosti
zdravilišč znotraj posameznih standardov po
pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije brez ugotovitve skupščine,
da obstoječe kapacitete ne zadostujejo za
izvajanje posameznega programa oziroma
ob soglasju tistih zdravilišč, ki že imajo priznan standard.
Urad poziva ﬁzične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28/VII, 1000 Ljubljana, prijavijo
svojo udeležbo v 30 dneh od objave, in
da pošljejo pisna mnenja o postopku ter
dokumente, ki bi lahko bili pomembni za
odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v
skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes
prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

7. besedilo predlaganih sprememb statuta družbe Kovina, d.d.
Za sestavo vmesne bilance stanja iz 3.
točke veljajo določbe ZGD o bilanci stanja z
naslednjimi izjemami:
1. Pri sestavi vmesne bilance stanja ni
treba preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem.
2. Postavke se lahko v vmesni bilanci
stanja izkažejo po vrednostih, po katerih so
bile ovrednotene v zadnji letni bilanci stanja.
Pri tem je treba upoštevati:
– odpise in pripise zaradi spremembe
vrednosti sredstev,
– rezervacije,
– pomembnejše spremembe dejanske
vrednosti sredstev, ki niso razvidne iz poslovnih knjig.
Družba bo delničarju na njegovo zahtevo
naslednji dan brezplačno dala prepis navedenih listin.
Kovinsko predelovalno podjetje, d.d.
uprava
Ob-27552/05
Na podlagi 516. člena ZGD uprava družbe Unitas armature, d.d., Šmartno pri Litiji,
Grmaška cesta 3, obvešča delničarje, da je
dne 13. 10. 2005 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložila notarski odpravek Pogodbe
o pripojitvi družbe Unitas armature, d.d. k
družbi Kovina, Kovinsko predelovalno podjetje, d.d. Pogodbo o pripojitvi je pred tem pregledal skupni pripojitveni revizor KPMG Slovenija, d.o.o. in nadzorna sveta obeh družb.
Delničarjem bo na sedežu družbe v času od
dne 14. 10. 2005 do dne 14. 11. 2005, vsak
delovnik med 10. in 12. uro v tajništvu uprave
omogočen pregled naslednjih listin:
1. pogodba o pripojitvi,
2. revidirana letna poročila družb Kovina,
d.d. in Unitas armature d.d. za leta 2002,
2003 in 2004,
3. vmesni bilanci stanja obeh družb na
dan 30. 9. 2005,
4. poročilo uprav o pripojitvi,
5. poročilo o reviziji pripojitve,
6. poročila nadzornih svetov o pregledu
pripojitve.
Za sestavo vmesne bilance stanja iz 3.
točke veljajo določbe ZGD o bilanci stanja z
naslednjimi izjemami:
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1. Pri sestavi vmesne bilance stanja ni
treba preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem.
2. Postavke se lahko v vmesni bilanci
stanja izkažejo po vrednostih, po katerih so
bile ovrednotene v zadnji letni bilanci stanja.
Pri tem je treba upoštevati:
– odpise in pripise zaradi spremembe
vrednosti sredstev,
– rezervacije,
– pomembnejše spremembe dejanske
vrednosti sredstev, ki niso razvidne iz poslovnih knjig.
Družba bo delničarju na njegovo zahtevo
naslednji dan brezplačno dala prepis navedenih listin.
Unitas d.d.
uprava družbe

Javne prodaje delnic
Ob-27491/05
A1, investicijsko upravljanje, d.d. Ljubljana, Vodovodna cesta 93, vam v svojem
imenu in za svoj račun posreduje ponudbo
za prodajo 914 lastnih delnic z naslednjo
vsebino:
1. Ponudnik: A1, investicijsko upravljanje, d.d. Ljubljana, Vodovodna cesta 93.
2. Vrsta ponudbe: ponudba na podlagi
prvega odstavka 22. člena Obligacijskega
zakonika – predlog za sklenitev pogodbe.
3. Predmet ponudbe: lastne delnice, t.j.
delnice A1, investicijsko upravljanje, d.d.
Ljubljana, Vodovodna cesta 93, s katerimi
se ne trguje na organiziranem trgu.
4. Prednostni upravičenci do nakupa:
vsi delničarji družbe, ki so v času trajanja
ponudbe vpisani v delniško knjigo družbe
pri KDD.
5. Število delnic, ki jih lahko kupi prednostni upravičenec: na podlagi 219. člena
Zakona o gospodarskih družbah sorazmerno
z deležem delnic v osnovnem kapitalu družbe, ki so v lasti delničarja v času sprejema
ponudbe, zaokroženo na celo število delnic.
6. Upravičenci v drugem krogu: delnice,
ki jih prednostni upravičenci ne odkupijo v
prvem krogu, lahko odkupijo delničarji, ki
v prvem krogu izkažejo interes po nakupu
večjega števila delnic, kot jim pripada sorazmerno z deležem delnic v osnovnem kapitalu družbe, ki so v lasti delničarja v času
sprejema ponudbe, in sicer v medsebojnem
sorazmerju, kot ga imajo v osnovnem kapitalu družbe, zaokroženo na celo število
delnic navzdol.
7. Ponudbena cena za eno delnico:
225.000 SIT.
8. Plačilni pogoji: do 31. 10. 2005 na račun družbe št. 04302 – 0000632715, odprt
pri Novi KBM.
9. Kraj sklenitve pogodbe: na sedežu
borzno posredniške družbe Certius borzno
posredniška hiša d.o.o., Šmartinska cesta
152, Ljubljana.
10. Rok, do kdaj veže ponudba: do
21. 10. 2005 do 12. ure.
11. Potrebni dokumenti za sklenitev pogodbe: osebni dokument, davčna številka,
potrdilo o lastništvu.
12. Dodatne informacije o ponudbi: na
tel. 01/540-42-04 (tel. Borzno posredniške
družbe).
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Za prodajo se je družba odločila zaradi
uskladitve statusa lastnih delnic z določili
Zakona o gospodarskih družbah o lastnih
delnicah.
A1, d.d.
direktor
Franc Jakša

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-27312/05
Direktor družbe Inovacija d.o.o., s sedežem na naslovu 2204 Miklavž na Dravskem
polju, Ulica Čebelarja Močnika 22, vpisana v
sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru pod št. reg. vl. 1/03544/00 objavlja:
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
Na podlagi sklepa z dne 24. 8. 2005 se
osnovni kapital družbe, ki je doslej znašal
21,525.000 SIT zmanjša za 16,000.000 SIT
tako, da po novem znaša 5,525.000 SIT.
Družba Inovacija d.o.o. bo upnikom, ki
ne bi soglašali s sprejetim zmanjšanjem
osnovnega kapitala, poravnala zahtevke ali
zagotovila varščino.
S tem oglasom družba poziva upnike,
da se zglasijo pri družbi in podajo izjavo
ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
Za Inovacija d.o.o.
direktor Ekart Robert st.

Sklici skupščin
Ob-27547/05
Preklic
Zasedanje skupščine družbe v likvidaciji,
ki je bilo sklicano za dne 3. 11. 2005 v Uradnem listu RS št. 87, z dne 30. 9. 2005, se
prekliče in se preloži na nov termin.
Zasedanje skupščine z enakim dnevnim
redom in pogoji za udeležbo in odločanje
bo dne 16. 11. 2005 ob 12. uri v poslovnih
prostorih družbe CGP, d.d., Ljubljanska c.
47, v Novem mestu.
Likvidacijski upravitelj
Ob-27472/05
Obvestilo
Uprava družbe IUV – Industrija usnja
Vrhnika, d.d., vsem delničarjem sporoča,
da se skupščina, sklicana dne 17. 10. 2005
ob 12. uri, katere sklic je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 84 z dne 16. 9. 2005,
prestavi na 28. 10. 2005 ob 12. uri z istim
dnevnim redom.
IUV – Industrija usnja Vrhnika, d.d.
predsednica uprave
mag. Anita Ličen
član uprave za tehnično področje
dr. Anton Gantar
Ob-27340/05
Uprava družbe Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove brigade
11, 1000 Ljubljana, vabi delničarje na

sejo skupščine
Gradis, gradbeno podjetje Ljubljana,
d.d., Ulica Gradnikove 11, 1000
Ljubljana
Uprava sklicuje skupščino, dne 22. 11.
2005, ob 11. uri, v poslovnih prostorih družbe, na Ulici Gradnikove brigade 11, 1000
Ljubljana (sejna soba, 2. nadstropje).
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Silvan Jakin, odvetnik iz Ljubljane.
Predlog sklepa: za preštevalca glasov
na skupščini družbe, se na predlog uprave
in nadzornega sveta izvolita: Bračun Zmago
in Videtič Mirica.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nevenka Tory.
2. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti
ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa: na osnovi poročila preštevalcev glasov, predsednik skupščine
ugotovi, da je skupščina sklepčna.
3. Predlog za umik delnic izdajatelja Gradis, GP Ljubljana, d.d. z oznako GLJG iz
organiziranega trga vrednostnih papirjev.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme sklep, da se delnice
izdajatelja Gradis, GP Ljubljana, d.d. z oznako GLJG umaknejo iz organiziranega trga
Ljubljanske borze vrednostnih papirjev d.d.
– prostega trga.
Predlog sklepa:
2. Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic iz organiziranega trga Ljubljanske borze vrednostnih
papirjev d.d. – prostega trga, družba skladno z določilom četrtega odstavka 542. člena
ZGD ponuja, da bo pridobila vse njihove
delnice za primerno odškodnino, ki se določi
v višini 600 SIT za eno delnico.
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
bo shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniško knjigo v Klirinško depotni
družbi 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 pol ure pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in z podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične
osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
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za katere želijo, da so o njih pravočasno
seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi pol urni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gradis, gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
direktor
Damjan TROŠT, univ. dipl. inž. grad.
Ob-27341/05
Na podlagi 14. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega
odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih
družbah, uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje
19. redno skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,
d.d. Koper – Capodistria, Ferrarska 10,
ki bo 16. 11. 2005, ob 14. uri v prostorih Zavarovalnice Triglav d.d., Verovškova
60/C, Ljubljana, soba 313.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega skupščine in sprejme predlog o imenovanju zapisnikarja ter notarja.
2. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: osnovni kapital TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
ki trenutno znaša 2.419,740.000 SIT in
bo po vpisu povečanja osnovnega kapitala po sklepu skupščine z dne 15. 6. 2005
znašal 2.818,240.000 SIT, se poveča za
1.290,500.000 SIT, tako da bo znašal po
izvedenem povečanju 4.108,740.000 SIT.
Povečanje se opravi z izdajo 129.050 novih
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo ene nove delnice 10.000 SIT in emisijsko vrednostjo te delnice 10.000 SIT.
Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
zavarovalnice pred njegovim povečanjem
(prednostni upravičenci v prvem krogu).
Rok za uveljavitev pravice je zadnji dan
roka za vpis delnic s strani prednostnih
upravičencev, določen v tem sklepu. Nevpisane in nevplačane delnice posameznih
prednostnih upravičencev bodo po pozivu
uprave ponujene v drugem krogu v odkup
zainteresiranim delničarjem zavarovalnice
(upravičenci v drugem krogu). Delničarji
lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo
delnice ne glede na njihov delež v osnovnem kapitalu zavarovalnice, pri čemer se
bo upoštevalo pravilo prednosti glede na
vrstni red vpisa in vplačila do popolnega
prevzema vseh izdanih delnic.
Povečanje osnovnega kapitala iz 1. točke
tega sklepa se opravi in se nove delnice izdajo na naslednji način in pod naslednjimi
pogoji:
Firma izdajatelja novih delnic: TRIGLAV,
Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
Vrsta in razred novih delnic:
Nove delnice so navadne imenske delnice izdane v nematerializirani obliki z nominalno vrednostjo 10.000 SIT.
Vsaka nova delnica bo njenemu imetniku
dajala naslednje pravice:

– pravico do udeležbe pri upravljanju zavarovalnice;
– pravico do dela dobička;
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju zavarovalnice.
Vsaka delnica daje en glas.
Novo izdane delnice tvorijo z obstoječimi
delnicami en razred. Imetniki novo izdanih
delnic bodo udeleženi v bilančnem dobičku
za poslovno leto 2005 v višini sorazmerno
času od vplačila do zaključka poslovnega
leta.
Nove delnice so prosto prenosljive.
Nominalna vrednost ene nove delnice je
10.000 SIT.
Nominalna vrednost celotne izdaje novih
delnic je 1.290,500.000 SIT.
Emisijska vrednost ene nove delnice je
10.000 SIT.
Emisijska vrednost celotne izdaje novih
delnic je 1.290,500.000 SIT.
Način izdaje novih delnic
Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic
v centralni register KDD Centralne Klirinško
depotne družbe, d.d., je pooblaščena Uprava zavarovalnice.
Način izplačila dividende
Dividende na nove delnice se izplačujejo
na način, določen s statutom zavarovalnice
in sklepom skupščine o delitvi dobička, pri
čemer so nove delnice udeležene pri dobičku za poslovno leto 2005 v višini, ki je
sorazmerna času od njihovega vplačila do
zaključka poslovnega leta.
Pogoji vpisa in vplačila delnic
Vpis in vplačilo delnic za prednostne
upravičence v prvem krogu se bo začel
28. 11. 2005 in bo potekal do vključno 9. 12.
2005. Vpis in vplačilo delnic za upravičence
v drugem krogu se bo začel 12. 12. 2005 in
bo potekal do vključno 22. 12. 2005. Delnice
v prvem krogu morajo biti vpisne in vplačane
do 9. 12. 2005, medtem ko morajo biti delnice v drugem krogu vpisane in vplačane do
22. 12. 2005, sicer se šteje, da niso vpisane
in vplačane.
Poziv za vpis in vplačilo delnic bo objavljen v Uradnem listu RS.
Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno
izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih zavarovalnice v Kopru, Ferrarska 10, vsak delovni dan v času vpisa od 9. do 12. ure.
Nove delnice morajo biti vplačane izključno v denarju na račun zavarovalnice
pri A banki Vipi, d.d., Ljubljana, Slovenska
cesta 58, št. 05100-8011704885 najkasneje
do izteka roka za vpis in vplačilo teh delnic v
prvem oziroma drugem krogu.
Uprava je pooblaščena, da v utemeljenem primeru s soglasjem nadzornega sveta
zavarovalnice podaljša rok za vpis in vplačilo nevpisanih in nevplačanih delnic najdlje
do 30. 12. 2005.
Presežki vplačil morebitnih preveč vpisanih in vplačanih delnic bodo delničarjem
vrnjeni do 10. 1. 2006.
Če izdaja delnic ne uspe ali uspe le delno oziroma ne pride do registracije izvedbe
povečanja osnovnega kapitala, bodo izvršena vplačila vrnjena v roku 120 dni po izteku roka za vpis in vplačilo delnic v drugem
krogu.
Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
Uprava in predsednik nadzornega sveta
bosta prijavila sklep o povečanju osnovnega
kapitala za vpis v sodni register nemudoma
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po ugotovitvi uspešnosti vpisa in vplačila
na podlagi pripravljenih sprememb Statuta oziroma prečiščenega besedila Statuta
v notarski obliki. Nove delnice bodo izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru v skladu z Zakonom
o nematerializiranih vrednostnih papirjih in
izročene v skladu s pravili KDD Centralne
Klirinško depotne družbe, d.d.
Nadzorni svet je pooblaščen, da po izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine osnovnega kapitala in števila
delnic uskladi besedilo Statuta z novo višino
osnovnega kapitala in novim številom delnic
iz prvega odstavka tega sklepa.
3. Odobreni kapital.
Predlog sklepa:
»Uprava zavarovalnice je pooblaščena,
da v obdobju petih let od vpisa te spremembe Statuta v sodni register poveča osnovni
kapital za največ 1.209,500.000 SIT z izdajo
novih delnic za denarne vložke. Višino povečanja osnovnega kapitala določi uprava zavarovalnice s soglasjem nadzornega sveta
(odobreni kapital).
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala v skladu s tem
členom ustrezno uskladi besedilo Statuta tako, da se določbe Statuta ujemajo z
novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanja
osnovnega kapitala in zaradi izdaje novih
delnic.«
4. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta zavarovalnice v predloženem besedilu.
5. Imenovanje in odpoklic člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: z dnem sprejetja tega
sklepa se z mesta člana nadzornega sveta
odpokliče Franci Škulj.
Z dnem sprejetja tega sklepa se za člana
nadzornega sveta izvoli dr. Borut Eržen.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim nazivom točke in predlogom sklepa ter predlogi delničarjev k posamezni točki dnevnega
reda morajo biti predloženi v pisni obliki,
obrazloženi in posredovani tajništvu uprave
družbe v roku 7 dni po objavi sklica skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so
peti dan pred dnevom skupščine ob začetku delovnega časa zavarovalnice vpisani v
centralno evidenco delnic pri »KDD centralni
klirinško depotni družbi d.d.«.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo
zasedanje skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine naprej v
tajništvu uprave TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. na njenem sedežu v Kopru, Ferrarska 10.
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Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 15. uri v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Ob-27533/05
Na podlagi čl. 274/3 Zakona o gospodarskih družbah in čl. 29 statuta družbe MC
Medicor, d.d. Ljubljana, Tbilisijska 81 sklicuje nadzorni svet družbe
7. skupščino
družbe MC Medicor, d.d. Ljubljana,
Tbilisijska ulica 81,
ki bo 15. 11. 2005 ob 15. uri v prostorih
BTC, d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, dvorana Mercurius z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: odvetnik Dušan
Kecman,
– preštevalka glasov: Alenka Košir.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev s sprejetim letnim poročilom za l. 2004 z mnenjem revizorja, pokrivanjem izgube poslovnega leta 2004, pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in podelitvi razrešnice upravi
in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
a) Skupščina se seznani s predloženim Letnim poročilom družbe za leto 2004,
sprejetim na seji nadzornega sveta dne
16. 9. 2005, revizorjevim poročilom o revidiranih računovodskih izkazih družbe in
revidiranih skupinskih izkazih družbe ter
poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila.
b) Skupščina upravi in nadzornemu svetu v skladu s členom 282/a ZGD podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2004.
3. Zmanjšanje in povečanje osnovnega
kapitala.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
A) Zmanjšanje osnovnega kapitala:
1. Osnovni kapital družbe se z namenom pokrivanja čiste izgube poslovnega leta
2004 v višini 292,489.000 SIT zmanjša iz
360,000.000 SIT za 252,000.000 SIT na
108,000.000 SIT po postopku poenostavljenega zmanjšanja po 354. členu ZGD.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po predhodnem pokritju izgube poslovnega leta 2004 po bilanci stanja za 2004
z uporabo v skupnem znesku (v 000 SIT)
42.418 SIT iz:
– kapitalskih rezerv: 14.158 SIT,
– prenesenega čistega poslovnega izida:
7.727 SIT,
– splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala: 20.533 SIT,
tako, da nekrita izguba poslovnega leta
znaša 250.071 SIT (v 000 SIT).
3. Nekrita izguba poslovnega leta 2004
v znesku 250.071 (v 000 SIT) se krije z
zmanjšanjem osnovnega kapitala z zmanjšanjem nominalne vrednosti delnic iz 20.000
SIT na 6.000 SIT. Za razliko med novo
skupno nominalno vrednostjo vseh delnic
108,000.000 SIT in vrednostjo kapitala v
višini 205,462.000 SIT ter po uporabi sestavnih delov kapitala iz 2. točke tega skle-
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pa in kritju nekrite izgube poslovnega leta
2004 v znesku 250.071 (v 000 SIT), se v
višini 1.929 (v 000 SIT) oblikujejo kapitalske rezerve.
B) Povečanje osnovnega kapitala
1. Osnovni kapital družbe se poveča iz
108,000.000 SIT za 210,000.000 SIT na
318,000.000 SIT z izdajo 35.000 delnic druge emisije.
Delnice so navadne/redne imenske delnice, ki dajejo njihovim imetnikom pravice,
določene s statutom družbe.
2. Namen povečanja osnovnega kapitala
je zagotovitev kapitalske ustreznosti in izvedba ﬁnančne konsolidacije družbe.
3. Celotni emisijski znesek delnic za povečanje osnovnega kapitala je 385,000.000
SIT ali 11.000 SIT/delnica.
4. Novo izdane delnice se na podlagi
313. člena ZGD ponudijo delničarjem družbe, ki so na dan sprejema sklepa vpisani v
delniški knjigi družbe.
Dosedanji delničarji imajo pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi
deleži v osnovnem kapitalu pred znižanjem.
Rok za uveljavitev pravice je 14 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
5. Vplačilo za povečanje osnovnega kapitala je uspešno, če so vpisane in vplačane
vse razpisane delnice.
6. Izdaja delnic:
– ﬁrma izdajatelja delnic: MC Medicor,
mednarodni center za kardiovaskularne bolezni, d.d. Ljubljana, Tbilisijska 81,
– oznaka delnic: delnice so navadne
prosto prenosljive imenske delnice istega
razreda,
– skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic: 210,000.000 SIT,
– nominalna vrednost delnic: 6.000
SIT/delnica,
– skupna emisijska vrednost celotne izdaje delnic: 385,000.000 SIT,
– emisijska vrednost delnic: 11.000
SIT/delnica,
– način oziroma oblika izdaje delnic: delnice bodo izdane v nematerializirani obliki,
– način izplačila dividende: po sklepu
skupščine,
– čas vpisa delnic: za prednostne upravičence 14 dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS; za vse zainteresirane delničarje na neizkoriščenem delu razpisanih
delnic 1 dan po preteku 14-dnevnega roka
po načelu prednosti glede na vrstni red vpisa do popolnega prevzema vseh razpisanih
delnic,
– način vpisa delnic: na sedežu družbe in
s plačilom na račun družbe takoj po vpisu,
– način plačila delnic: delnice se vplačujejo v celoti v gotovini v polnem emisijskem
znesku,
– vrnitev plačil: v primeru neizdaje delnic
zaradi neuspešnega vplačila se bodo vplačila vrnila takoj,
– razred delnic: vse delnice tvorijo en
razred,
– način objave izdaje delnic: izdajo delnic bo družba objavila v Uradnem listu RS,
– postopek razdelitve in izročitve delnic:
delnice bodo razdeljene in izročene v skladu
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki,
– način razpolaganja z delnicami: z delnicami bodo delničarji razpolagali v skladu
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani obliki ob upoštevanju predkupne pravice
delničarjev, ki so prevzeli delnice na podlagi
tega sklepa,

– prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji delnic: delničarji imajo v primeru
povečanja osnovnega kapitala družbe prednostno pravico do vpisa novo izdanih delnic
pri povečanju osnovnega kapitala z vložki,
če prednostna pravica s sklepom o povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali deloma
izključena.
Sklep ima naravo statutarnega sklepa
o spremembi statuta in se na njegovi podlagi spremenijo in uskladijo določbe statuta ter izdela čistopis statuta. Za izdelavo
sprememb in uskladitev ter čistopisa statuta
skupščina pooblašča nadzorni svet družbe.
3. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 2005.
Predlog sklepa: za revizorja računovodskih izkazov za poslovno leto 2005 se na
predlog nadzornega sveta imenuje družbo
BDO EOS Revizija d.o.o.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar
prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled v prostorih
tajništva uprave družbe, BTC, d.d. Ljubljana,
Šmartinska 152, 13. nadstropje vsak delovni
dan od prvega naslednjega delovnega dne
od dne objave sklica od 8. do 12. ure.
MC Medicor, d.d.
nadzorni svet
predsednik
Dušan Kecman
Ob-27550/05
Na podlagi 30. člena Statuta družbe Unitas armature, d.d. Šmartno pri Litiji, uprava
družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Unitas armature, d.d., Šmartno
pri Litiji,
ki bo v ponedeljek, dne 14. 11. 2005, ob
14. uri, na sedežu družbe Grmaška c. 3,
Šmartno pri Litiji.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in nadzornega
sveta se za predsednika skupščine imenuje
Danilo Grilj, za preštevalca glasov pa Izidor
Cerar in Aleksander Rus.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Poročilo uprave in sprejem sklepov
o pripojitvi družbe Unitas armature, d.d. k
družbi Kovina, d.d.
a) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe Unitas armature, d.d. k družbi Kovina,
d.d. Dan obračuna pripojitve je 30. 6. 2005.
Skupščina potrdi poročilo uprav o pripojitvi, poročilo pripojitvenega revizorja in
poročilo nadzornega sveta o pregledu pripojitve.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema
na skupščini družbe, pod pogojem, da enak
sklep sprejme skupščina delničarjev družbe
Kovina, d.d.
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b) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi delniške družbe Unitas armature, d.d.
k družbi Kovina, d.d., z dne 5. 10. 2005.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema
na skupščini družbe, pod pogojem, da enak
sklep sprejme skupščina delničarjev družbe
Kovina, d.d. Podpisana Pogodba o pripojitvi, z dne 5. 10. 2005 v notarskem zapisu
SV 1197/05 je priloga in sestavni del tega
sklepa.
c) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Za zastopnika za prevzem delnic v postopku pripojitve se v skladu z določili Pogodbe o pripojitvi imenuje Centralna klirinško depotna družba d.d., Ljubljana.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema
na skupščini družbe, pod pogojem, da enak
sklep sprejme skupščina delničarjev družbe
Kovina, d.d.
3. Umik delnic izdajatelja Unitas armature, d.d. pod oznako USLG s prostega trga
Ljubljanske Borze vrednostnih papirjev d.d.
Ljubljana.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Na predlog uprave in nadzornega sveta se umaknejo delnice izdajatelja Unitas
armature, d.d. z oznako USLG iz prostega
trga Ljubljanske Borze vrednostnih papirjev
d.d. Ljubljana.
Kovina, Kovinsko predelovalno podjetje,
d.d., je v postopku pripojitve družbe Unitas
armature, d.d., delničarjem družbe Unitas
armature, d.d. ponudila denarno odpravnino
v višini 2.027 SIT za eno delnico.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Unitas armature, d.d., Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno
pri Litiji, v tajništvu uprave, vsak delavnik
med 10. in 12. uro.
Na vpogled so naslednje listine:
– pogodba o pripojitvi,
– revidirana letna poročila družb Kovina, d.d. in Unitas armature, d.d. za zadnja
tri leta,
– vmesni bilanci stanja obeh družb na
dan 30. 9. 2005,
– poročilo uprav o pripojitvi,
– poročilo o reviziji pripojitve,
– poročila nadzornih svetov o pregledu
pripojitve.
Delničarji imajo pravico do zahteve brezplačnega prepisa listin v skladu s četrtim
odstavkom 516. člena ZGD.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi pri KDD, po stanju
na zadnji prijavni dan na skupščino. Prijavi
mora biti predloženo potrdilo o lastništvu
delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti
pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni
udeleženci so se dolžni,vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovni sklic istega dne z istim dnevnim
redom ob 14.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po
objavi sklica skupščine, podajo upravi

družbe pisno utemeljen nasprotni predlog
sklepov k posameznim točkam dnevnega
reda. Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k nasprotnim predlogom
v roku desetih dni po sklicu skupščine in o
tem obvestila delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Unitas d.d.
uprava družbe
Ob-27553/05
Na podlagi točke 6.2 Statuta družbe Kovina, Kovinsko predelovalno podjetje, d.d.,
Šmartno pri Litiji, uprava družbe sklicuje
11. sejo skupščine
družbe Kovina, Kovinsko predelovalno
podjetje, d.d., Šmartno pri Litiji,
ki bo v ponedeljek, dne 14. 11. 2005, ob
16. uri, na sedežu družbe Grmaška c. 3,
Šmartno pri Litiji.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: na predlog uprave in nadzornega
sveta se za predsednika skupščine imenuje
Danilo Grilj, za preštevalca glasov pa Olga
Osolnik in Zdenka Vrhovec.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Poročilo uprave in sprejem sklepov
o pripojitvi družbe Unitas armature, d.d. k
družbi Kovina, d.d.
a) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe Unitas armature, d.d. k družbi Kovina,
d.d. Dan obračuna pripojitve je 30. 6. 2005.
Skupščina potrdi poročilo uprav o pripojitvi, poročilo pripojitvenega revizorja in
poročilo nadzornega sveta o pregledu pripojitve.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema
na skupščini družbe, pod pogojem, da enak
sklep sprejme skupščina delničarjev družbe
Unitas armature, d.d.
b) Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Skupščina daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi delniške družbe Unitas armature, d.d.
k družbi Kovina, d.d., z dne 5. 10. 2005.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema
na skupščini družbe, pod pogojem, da enak
sklep sprejme skupščina delničarjev družbe
Unitas armature, d.d. Podpisana Pogodba
o pripojitvi z dne 5. 10. 2005 v notarskem
zapisu SV 1197/05 je priloga in sestavni del
tega sklepa.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
V skladu s sklepi skupščine, sprejetimi
pod 4. točko dnevnega reda te seje skupščine, se zaradi izvedbe pripojitve delniške
družbe Unitas armature, d.d., k delniški
družbi Kovina,d.d., osnovni kapital družbe Kovina, d.d., poveča za do 9,293.000
SIT, tako da bo po povečanju znašal do
305,284.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo do 9.293 navadnih delnic z enakimi lastnostmi, kot veljajo za že obstoječe
delnice družbe, tako da bo celotni osnovni
kapital družbe po povečanju razdeljen na do
305.284 navadnih delnic.
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Povečanje osnovnega kapitala se opravi
s stvarnim prevzemom, katerega predmet
je celotno premoženje skupaj z obveznostmi prevzete družbe Unitas armature, d.d.,
Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, ki ga
bo družba pridobila od prevzete družbe na
podlagi 3. in 4. člena pogodbe o pripojitvi z
vpisom pripojitve v sodni register.
Do novih delnic iz prvega odstavka tega
sklepa so upravičene osebe, ki bodo imetniki delnic prevzete družbe na dan, ko bo
Centralna klirinško depotna družba, d.d.,
Ljubljana, po 75. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih opravila
zamenjavo delnic zaradi izvedbe pripojitve.
Vsak od njih je upravičen do takšnega števila delnic, kot izhaja iz menjalnega razmerja
ter 5. do 10. člena pogodbe o pripojitvi.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe Kovina d.d.:
– da po zamenjavi delnic zaradi izvedbe
pripojitve s sklepom uskladi besedilo statuta
družbe Kovina, d.d. skladno s končno višino
osnovnega kapitala in končnim številom delnic družbe Kovina, d.d. in
– da skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in drugih organov, če bo to potrebno,
prilagodi na skupščini sprejete sklepe tako,
da se bo pripojitev lahko izvedla in vpisala
v sodni register.
4. Spremembe ﬁrme, skrajšane ﬁrme,
dejavnosti in statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
a) Firma družbe se spremeni in se po
novem glasi: Herz, Kovinsko predelovalno
podjetje, d.d.
b) Skrajšana ﬁrma družbe se spremeni in
se po novem glasi: Herz, d.d.
c) Dejavnost družbe, kot je določena v
2. točki statuta družbe, se uskladi z Uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasiﬁkacije
dejavnosti:
2.1. Dejavnost družbe je: (po Uredbi o
uvedbi in uporabi standardne klasiﬁkacije
dejavnosti Ur. l. RS, št. 2/02):
27.530 Litje lahkih kovin
27.540 Litje drugih neželeznih kovin
28.400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin; prašna metalurgija
28.511 Prekrivanje kovin s kovino
28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
28.520 Splošna mehanična dela
28.610 Proizvodnja rezilnega orodja
28.621 Proizvodnja ročnega orodja
28.622 Proizvodnja orodja za stroje
28.630 Proizvodnja ključavnic, okovja
28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
29.130 Proizvodnja pip in ventilov
29.410 Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev
29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje
37.100 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov
45.330 Vodovodne plinske in sanitarne
inštalacije
51.120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij
51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in naprav, drugih
kovinskih izdelkov
51.180 Posredništvo, specializirano za
prodajo drugih določenih izdelkov, d.n.
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51.430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami
51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili
51.520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami
51.530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi
51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
51.900 Druga trgovina na debelo
52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki
52.462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom
52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
52.610 Trgovina na drobno po pošti
52.620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah
55.210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč
55.239 Druge nastanitve za krajši čas
55.400 Točenje pijač
55.510 Dejavnost menz
55.520 Priprava in dostava hrane (catering)
60.240 Cestni tovorni promet
63.110 Prekladanje
63.120 Skladiščenje
63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu
65.210 Finančni zakup (leasing)
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije
74.130 Raziskovanje trga in javnega
mnenja
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
74.820 Pakiranje
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
d) Spremeni se prvi odstavek točke 3.1.
statuta, tako, da sedaj glasi:
3.1. Osnovni kapital družbe znaša
295,991.000 SIT in je razdeljen na 295.991
imenskih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.
e) Spremeni se točka 4.3. statuta tako,
da sedaj glasi: Uprava ima enega ali več
članov. Število članov uprave določi nadzorni svet. Mandat članov uprave traja največ 5
let z možnostjo ponovnega imenovanja.
f) V točki 5.2. statuta se v drugem stavku
besede »Zakon o soupravljanju delavcev«
nadomestijo z besedami »Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju«.
g) Črta se točka 6.4. statuta.
h) Črta se točka 6.6. statuta.
i) V točki 8. statuta se beseda »družbenikov« nadomesti z besedo »delničarjev«.
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j) Spremeni se točka 7.1. statuta tako,
da sedaj glasi: Poslovno leto se razlikuje od
koledarskega leta in traja od 1. 4. do 31. 3.
vsakega leta.
V skladu s spremembo ﬁrme, skrajšane
ﬁrme dejavnosti, osnovnega kapitala in statuta družbe se pripravi čistopis statuta, ki ga
potrdi notar.
5. Določitev višine sejnine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: člani nadzornega sveta za udeležbo
na sejah nadzornega sveta, ne prejemajo
sejnine.
Kovina, Kovinsko predelovalno podjetje,
d.d., je v postopku pripojitve družbe Unitas
armature, d.d., delničarjem družbe Unitas
armature, d.d., ponudila denarno odpravnino v višini 2.027 SIT za eno delnico.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Kovina, d.d.,
Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji,
v tajništvu uprave, vsak delavnik med 10.
in 12. uro.
Na vpogled so naslednje listine:
– pogodba o pripojitvi,
– revidirana letna poročila družb Kovina, d.d. in Unitas armature, d.d. za zadnja
tri leta,
– vmesni bilanci stanja obeh družb na
dan 30. 9. 2005,
– poročilo uprav o pripojitvi,
– poročilo o reviziji pripojitve,
– poročila nadzornih svetov o pregledu
pripojitve,
– besedilo predlaganih sprememb statuta družbe Kovina, d.d.
Delničarji imajo pravico do zahteve brezplačnega prepisa listin v skladu s četrtim
odstavkom 516. člena ZGD.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniški knjigi pri KDD, po stanju
na zadnji prijavni dan na skupščino. Prijavi
mora biti predloženo potrdilo o lastništvu
delnic, pooblaščenci pa morajo predložiti
pravilno izpolnjena pooblastila. Prijavljeni
udeleženci so se dolžni,vsaj pol ure pred
pričetkom skupščine, vpisati v listo udeležencev in prevzeti glasovnice. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo
ponovni sklic istega dne z istim dnevnim
redom ob 16.30. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Delničarji lahko, v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine, podajo upravi družbe
pisno utemeljen nasprotni predlog sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda. Uprava in nadzorni svet bosta sprejela svoja stališča k nasprotnim predlogom v roku desetih
dni po sklicu skupščine in o tem obvestila
delničarje z objavo v Uradnem listu RS.
Kovina, d.d.
uprava družbe

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika
in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev
notarke Jožice Škrk iz Slovenske Bistrice.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev KIV d.d. izvoli:
– za predsednika skupščine odvetnika
Velimirja Cugmasa iz Slovenskih Konjic,
– za preštevalca glasov Marjano Jug in
Gerlinde Tavčer.
2. Poročilo nadzornega sveta KIV d.d., o
sprejemu letnega poročila za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta KIV d.d., z dne
5. 9. 2005, o sprejemu letnega poročila za
leto 2004.
3. Sklep o imenovanju revizorja za leto
2005.
Predlog sklepa: za revizorja poslovanja
družbe 2004 se imenuje revizor PLUS Revizija d.o.o., Ljubljana.
4. Razrešnica nadzornemu svetu in upravi.
Predlog sklepa:
a) Skupščina KIV d.d., odloča o podelitvi skupne razrešnice upravi in nadzornemu
svetu KIV d.d. za poslovno leto 2004
b) Skupščina delničarjev KIV d.d., podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu KIV
d.d., za poslovno leto 2004.
c) Za poslovno leto 2004 ugotovljen bilančni dobiček se v celotnem znesku nameni
za rezerve za nakup lastnih delnic družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na voljo na sedežu družbe KIV
d.d., Vransko, vsak delavnik od 9. do 12. ure
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda. Skupščine se lahko udeležijo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Glasovalno pravico na skupščini lahko uresničijo delničarji, ki so na dan sklica
skupščine vpisani v delniško knjigo ali njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, če tri dni pred zasedanjem skupščine, v tajništvu družbe, na
sedežu družbe, pisno prijavijo svojo udeležbo
in se izkažejo v svojstvu delničarja - zastopnika ali pooblaščenca.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za
glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma
njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo zasedala pol ure kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
KIV d.d.,
uprava
Kreča Ivo

Ob-27661/05
Na podlagi 283. člena ZGD in 36. člena
Statuta družbe KIV d.d., sklicujeta uprava in
nadzorni svet družbe

Zavarovanja

skupščino delničarjev
KIV d.d., Vransko 66, Vransko,
ki bo dne 15. 11. 2005 ob 15. uri v sejni
sobi na sedežu družbe KIV d.d., Vransko
66, Vransko.

SV 495/05
Ob-27907/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz
Vrhnike, opr. št. SV 495/05 z dne 7. 10.
2005, je bila nepremičnina, garsonjera v
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II. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Na Klisu 6B, Vrhnika, v skupni izmeri
26,25 m2, ki stoji na parc. št. 2007/1, vpisani v vl. št. 3051, k.o. Vrhnika, ki je last
zastaviteljev, na podlagi izvirnika prodajne
pogodbe z dne 25. 8. 2004, sklenjene s
prodajalcem Štritof Samom, stan. Bločice
11, Grahovo in kupcema Bajrektarević Davidom in Bajrektarević Zemko, oba stan.
Jakčeva ulica 39, Ljubljana, zastavljena v
korist lizingodajalca – upnika Hypo Leasing
podjetje za ﬁnanciranje d.o.o., s sedežem v
Ljubljani in poslovnim naslovom Dunajska
cesta 117, MŠ 5834163, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 97.977,90 EUR,
s pripadki.
SV 1260/2005
Ob-27908/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opravilna številka SV 1260/2005
z dne 6. 10. 2005, je poslovni prostor št.
1.1.0.1.-A v izmeri 38,09 m² v I. nadstropju
Trgovsko-poslovnega centra City v Mariboru, ki stoji na parc. št. 1771 k.o. Maribor
Grad, last Kamen-Kambič d.o.o., zastavljen
v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje terjatve v višini 10,000.000 SIT s pp.
SV 1259/2005
Ob-27909/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1259/2005 z dne
6. 10. 2005, je stanovanje št. 4/I v izmeri
55,10 m² v stavbi v Mariboru, Stantetova
2 – parc. št. 929/7 k.o. Sp. Radvanje, last
Košti Karmen, stan. Maribor, Klinetova 8,
na temelju kupoprodajne pogodbe z dne
26. 9. 2005, zastavljeno v korist Nove KBM
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,000.000 SIT s pp.
SV 303/05
Ob-27910/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tončka Bevca iz
Trebnjega, opr. št. SV 303/05 z dne 7. 10.
2005, je bilo dvosobno stanovanje v skupni izmeri 51,50 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, v prvem nadstropju
stanovanjskega objekta »A« v zazidalnem
kompleksu »Pavlinov hrib« – Stari trg v
Trebnjem, na naslovu Gubčeva cesta 11,
Trebnje, stoječem na delu parcele št. 150/5,
travnik v izmeri 6559 m2, vpisani pri vl. št.
912 k.o. Trebnje, v lasti zastavitelja Mitje
Žagarja, roj. 26. 4. 1963, Gubčeva cesta
11, 8210 Trebnje, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 21. 4. 1993, sklenjene med
SKB-Nepremičnine & leasing d.o.o., Ljubljana, Slovenska 54, kot prodajalko in Mitjem
Žagarjem kot kupcem, zastavljeno v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, MŠ
5446546, za zavarovanje terjatve v višini
69.100 CHF s pripadki.
SV 627/05
Ob-27911/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 627/05 z dne 6. 10.
2005, je bilo stanovanje št. 27, ki se nahaja v 6. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 3,
identiﬁkacijska številka 01081, stoječe na
parc. št. 301 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
65,83 m2, last zastaviteljice Mojce Mesec
Skumavc, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 8. 2005, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., matična številka
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5026024, s sedežem v Ljubljani, Slovenska
cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 10,500.000 SIT s pripadki.

Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična
št. 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 52.500 CHF s pripadki.

SV 636/05
Ob-27912/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 636/05 z dne 6. 10.
2005, je bilo stanovanje št. 33, v pritličju
večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 96, stoječe na parc. št. 182/5
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 43,54 m2, last
zastaviteljev Asima Pašića in Mine Pašić,
vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 10. 2005, zastavljeno v korist
upnice Posojilnice – Bank Zila, registrirana
zadruga z omejenim jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000
EUR s pripadki.

SV 1246/2005
Ob-27917/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bohinc Stanislava iz
Maribora, opr. št. SV 1246/2005 z dne 6. 9.
2005, je bilo zastavljeno stanovanje številka
S2 v pritličju v etaži 2,1 s pripadajočo kletno shrambo številka 2 v izmeri 60,78 m2,
v večstanovanjskem objektu Ruška cesta
32a, Bistrica ob Dravi, zgrajenem na parceli številka 92/7 in 92/12, katastrska občina
Bistrica pri Limbušu, last kreditojemalcev
in zastaviteljev Kaučič Smiljana, rojenega
19. 10. 1976, EMŠO 1910976500059, stanujočega Maribor, Partizanska cesta 73 in
Javernik Vesne, rojene 16. 4. 1983, EMŠO
1604983505372, stanujoče Spodnja Polskava 318, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene med Kaučič Smiljanom in Javernik Vesno, kot kupcema in prodajalcem Almont d.o.o., in sicer v korist kreditodajalke
Zveze bank, registrirane zadruge z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7,
A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, matična številka 1870637, za zavarovanje denarne terjatve v višini 52.000 EUR, s pripadki
oziroma v tolarski protivrednosti, ki zapade
v plačilo 31. 7. 2025.

SV 643/05
Ob-27913/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 643/05 z dne 7. 10.
2005, je bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja
v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Koroška Bela, Cesta Viktorja
Svetina 9, stoječe na parc. št. 263/1 k.o.
Koroška Bela, v skupni izmeri 69,66 m2,
last zastaviteljice Irene Marčič Kovač, na
podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe, opr. št. SV 535/05 z dne 14. 9.
2005, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s
sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
5,600.000 SIT s pripadki.
SV 571/2005
Ob-27914/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca,
opr. št. SV 571/2005 z dne 10. 10. 2005, je
stanovanje last Pirc Majde in Pirc Viktorja,
in sicer dvoinpolsobno stanovanje v izmeri
73,20 m2, št. 107, v 3. in 1. etaži, z identiﬁkacijsko št. 1100-1448-107, podvl. št. 958/107
k.o. Zreče, v stavbi Cesta na Roglo 11L in
Cesta na Roglo 11M, Zreče, zastavljeno za
zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000
EUR s pp, v korist Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2.
SV 578/2005
Ob-27915/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marguč Franca,
opr. št. SV 578/2005 z dne 12. 10. 2005, je
stanovanje last Leben Mateje in Leben Aleša, in sicer, enosobno stanovanje v izmeri
50,07 m2, št. 106, v 3. in 1. etaži, z identiﬁkacijsko št. 1100-1448-106, podvl. št. 958/106
k.o. Zreče, v stavbi Cesta na Roglo 11L in
Cesta na Roglo 11M, Zreče, zastavljeno za
zavarovanje denarne terjatve v višini 45.200
CHF s pp, v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140.
SV 614/05
Ob-27916/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV-614/05 z dne 10. 10.
2005, je bilo dvosobno stanovanje št. 28 v
izmeri 59,98 m2, v 4. nadstropju stanovanjske stavbe Kardeljev trg 1, Velenje, ki stoji
na parceli št. 2463/1 k.o. Velenje, last dolžnika Tovornik Dejana iz Velenja, Kardeljev
trg št. 3, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 12. 9. 2005, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana,

SV 1387/2005
Ob-27918/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1387/2005 z dne
6. 10. 2005, so bile nepremičnine, identiﬁkacijska številka 0680/00037/078: stanovanje
št. B 15 s kletno shrambo v skupni izmeri
161,41 m2 stanovanjske površine – dvoetažno v II. nadstropju, številka etaže 4, 5,
1, k.o. Tezno, v večstanovanjski stavbi v
Mariboru, Ulica heroja Nandeta 52, Maribor,
idenﬁkacijska številka 0680/00037/048, parkirno mesto številka PM33 v izmeri 13,66 m2
nestanovanjske površine, številka etaže 1,
k.o. Tezno, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Ulica heroja Nandeta 50, ki še nista
vpisani kot etažna lastnina v zemljiško knjigo in je last dolžnice in zastaviteljice Klavdije Prešern, EMŠO 1207975505046, stanujoče Poljska ulica 8, Maribor, do celote,
dvosobno stanovanje številka 23, velikosti
58,87 m2, s kletnim prostorom 1,32 m2, ki
se nahaja v VI. nadstropju večstanovanjske hiše – bloka na naslovu Cesta proletarskih brigad 81, Maribor, ki še ni vpisano
kot etažna lastnina v zemljiško knjigo in je
last dolžnika in zastavitelja Prešern Franceta, EMŠO 1901967500187, stanujočega
Košnica pri Celju 31, Celje, do celote, zastavljena v korist upnika Steiermärkische
Bank und Sparkassen AG, Sparkassenplatz
4, A-8011 Graz, Avstrija, identiﬁkacijska št.
1900773, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 100.000 EUR s pripadki oziroma v
tolarski protivrednosti.
SV 1450/2005
Ob-27919/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1450/2005 z
dne 11. 10. 2005, sta bili nepremičnini, in
sicer ident. št. 0680/00037/011, stanovanje
št. A11 s kletno shrambo v skupni izmeri
161,41 m2 stanovanjske površine – dvoetažno v II. nadstropju, št. etaže 4, 5, 1,
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k.o. Tezno, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Ulica heroja Nandeta 50, ident. št.
0680/00037/056, parkirno mesto št. PM42
v izmeri 13,77 m2 nestanovanjske površine, št. etaže 1, k.o. Tezno, v večstanovanjski stavbi v Mariboru, Ulica heroja Nandeta 50, ki sta last dolžnika in zastavitelja
Verdnik Petra, EMŠO 1211971500802,
stanujočega Lovrenc na Pohorju, Drvarska pot 33, na podlagi prodajne pogodbe
št. Te-14/2005 z dne 21. 9. 2005, sklenjene
s prodajalcem Ternik & Co. Inter-ing d.n.o.,
zastavljeni v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 19,000.000
SIT s pripadki.
SV 759/05
Ob-27924/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 759/05, je bilo
stanovanje št. 6 v mansardi v skupni izmeri
48,99 m2, ki se nahaja v večstanovanjski hiši
na naslovu Spodnje Gorje 23, 4247 Zgornje
Gorje, pripisano zemljiškoknjižnemu vložku št. 937, z oznako 389.ES, k.o. Spodnje
Gorje, in pripadajoči ustrezni solastniški delež na skupnih prostorih, delih in napravah
ter funkcionalnem zemljišču stanovanjske
stavbe, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 37.400
CHF s pp.
SV 760/05
Ob-27927/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 760/05, je bilo
stanovanje št. 18, v I. nadstropju, v izmeri
59,19 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši
na naslovu Dežmanova ul. 3, 4248 Lesce, št. stavbe 883.ES, pripisani zemljiškoknjižnemu vložku številka 1661 k.o. Hraše,
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 matična št. 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 61.050
CHF s pp.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 25/2005
Os-27425/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 25/2005 sklep z dne 6. 10. 2005:
I. To sodišče je dne 5. 4. 2005 ob 13.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Gama
Trade, Časlav Radovanovič s.p., Breg pri
Polzeli 100, Polzela, z dne 5. 4. 2005 in je
dne 6. 10. 2005 ob 11. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Gama Trade,
Časlav Radovanovič s.p., Breg pri Polzeli 100, Polzela (matična številka: 1114255,
ID št. za DDV: SI29578442).
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Odslej se ﬁrma glasi: Gama Trade, Časlav Radovanovič s.p., Breg pri Polzeli 100,
Polzela (matična številka: 1114255, ID št. za
DDV: SI29578442) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali posalti original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-00250505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. decembra 2005 ob 13. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 6. 10.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 10. 2005
St 67/2005
Os-27426/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 67/2005 sklep z dne 6. 10. 2005:
I. To sodišče je dne 19. 7. 2005 ob 14. uri
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Lors, Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Cankarjeva
ul. 10, Rimske Toplice, z dne 16. 2. 2005 in
je dne 6. 10. 2005 ob 10. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Lors, Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Cankarjeva
ul. 10, Rimske Toplice (matična številka:
5630932, ID št. za DDV: SI22644814).
Odslej se ﬁrma glasi: Lors, Proizvodno
trgovsko podjetje d.o.o., Cankarjeva ul. 10,
Rimske Toplice (matična številka: 5630932,
ID št. za DDV: SI22644814) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo TRR-računa

ali drugega računa upnika (matična številka
in davčna številka). Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izoločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-00670505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
21. decembra 2005 ob 13.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 6. 10.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 10. 2005
St 7/99
Os-27427/05
To sodišče v stečajni zadevi pod opr. št.
St 7/99 dolžnika Hmezad kmetijstvo d.d.
Žalec – v stečaju, razpisuje IV. narok za
preizkus terjatev, ki bo dne 9. novembra
2005 ob 10. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2005
St 42/2005
Os-27428/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 42/2005 z dne 29. 9. 2005 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom TER.PAN
Podjetje za pekarstvo in trgovino d.o.o.
Sečovlje, Dragonja 72, Sečovlje, matična
številka 5745322, začne in takoj zaključi, po
pravnomočnosti sklepa pa odredilo izbris
družbe iz sodnega registra in izročitev terjatev ter osnovnih sredstev (vse po seznamu)
Občini Piran brez prevzema obveznosti.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 9. 2005
St 202/2005
Os-27429/05
To sodišče je s sklepom St 202/2005 dne
5. 10. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mojca d.o.o., Letališka 1, Ljubljana, matična številka 5393809, šifra dejavnosti 63.400, davčna številka 110102006.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Luigi Varanelli iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 1. 2006 ob 12.10, soba 307/A tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2005
St 70/2005
Os-27430/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 70/2005 dne 29. 9. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Pinus d.o.o.,
Rožna ulica 39, Kočevje, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2005
St 160/2004
Os-27431/05
To sodišče je s sklepom St 160/2004 dne
3. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Stage Arts d.o.o. – v stečaju,
Parmova 39, Ljubljana, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2005
St 297/2004
Os-27432/05
To sodišče je s sklepom St 297/2004
dne 29. 9. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Kudič Zlatan s.p., Clevelandska 15, Ljubljana, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2005
St 148/2005
Os-27433/05
To sodišče je s sklepom St 148/2005
dne 5. 10. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Renata d.o.o., Podjetje za
trgovino in storitve, Vaše 29a, Medvode,
matična številka: 1191039.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 1. 2006 ob 12. uri v sobi 307/A, tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
5. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2005
St 112/2005
Os-27434/05
To sodišče je s sklepom St 112/2005
dne 4. 10. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Obrtna dela v gradbeništvu
– Elezkurtaj Bekim s.p., Mislejeva 3, Ljubljana, davčna številka 10856935, ter nato z
istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2005
St 26/2005
Os-27435/05
To sodišče je s sklepom St 26/2005 dne
4. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Medtrade d.o.o., Cesta krimskega odreda 25, Vrhnika – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2005
St 170/2005
Os-27436/05
To sodišče je s sklepom St 170/2005 dne
4. 10. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtotaxi Alojz Potočnik, s.p.,
Sneberska cesta 4 B, Ljubljana, matična
številka 5216189, šifra dejavnosti 60.220,
davčna številka 15919307, ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2005
St 194/2005
Os-27437/05
To sodišče je s sklepom St 194/2005 dne
3. 10. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom MF & M d.o.o. Sodražica, Zamotec 67, matična številka: 5659965.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 9. 1. 2006 ob 10.15 v sobi 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2005
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St 191/2004
Os-27438/05
To sodišče, Tavčarjeva 9, Ljubljana, razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave nad dolžnikom S - Trade
d.o.o., Ljubljana, Stegne 21d, za dne 25. 11.
2005 ob 11. uri, v sobi 363/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2005
St 65/2005
Os-27439/05
To sodišče je s sklepom St 65/2005 dne
3. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Bacardi d.o.o. Ljubljana – v
stečaju, Prištinska 18.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2005
St 42/96
Os-27440/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 42/96 dne 30. 9. 2005 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Elektrotehna Eltra
d.d., Brnčičeva 25, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2005
St 59/2005
Os-27441/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 59/2005 dne 30. 9. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Ošep d.o.o.,
Poljanski nasip 60, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 2005
St 89/2004
Os-27442/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 89/2004 dne 29. 9. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom JC Ljubljana
d.o.o., Mestni trg 13, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2005
St 171/2004
Os-27443/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Studio Tri, Rudenko Jasna
s.p., Strma ulica 3, Maribor, matična št.:
1818872, šifra dejavnosti 51.190, davčna
št.: 97900320, 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.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
dolžnika izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2005
St 6/2005
Os-27444/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2005
z dne 3. 10. 2005 zaključilo stečajni posto-
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pek nad stečajno maso stečajnega dolžnika
TECE, trgovina, proizvodnja in storitve
d.o.o. – v stečaju, Slovenska Bistrica,
Špindlerjeva ulica 2b, ker so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 10. 2005
St 43/96
Os-27445/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 43/96
z dne 3. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom PMI Podjetje za projektiranje, marketing, inženiring, uvoz in
izvoz p.o. – v stečaju, Maribor, Ljubljanska cesta 9, ker so končana vsa opravila iz
stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 10. 2005
St 199/2004
Os-27446/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Gradbena dela peter Kovačič s.p., Jamova 20, Maribor, matična
št.: 5455134, šifra dejavnosti: 45.210, 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.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2005
St 142/2003
Os-27447/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Eurocut d.o.o. – v stečaju, Slovenska Bistrica, se v skladu s 169. členom
ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
2. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2005
St 103/2004
Os-27448/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Finas, trgovina in storitve d.o.o.,
Gorkega 1, Maribor – v stečaju, se v
skladu z 99/II členom ZPPSL zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2005
St 57/2004
Os-27449/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se
stečajni postopek nad dolžnikom Marica,
podjetje za gostinstvo in trgovino, Mostje
d.o.o., Mostje 87, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 10. 2005
St 76/2004
Os-27450/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek nad dolžnikom
»Kera-dom« lončeni in keramični izdelki
domače obrti, Željko Dominić s.p. – v
stečaju, Kolodvorska ulica 29/a, Lendava, zaključi.
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Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 10. 2005
St 9/98
Os-27451/05
Po 169. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, se stečajni postopek
nad dolžnikom Energetika in elektronika
Kocuvan – Videm, podjetje za konzulting,
projektiranje, proizvodnjo, marketing in
inženiring elektronskih in energetskih sistemov d.o.o., Biserjane 6/a, zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 10. 2005
St 22/2005
Os-27452/05
1. Z dnem 4. 10. 2005 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Jožef Zver s.p., zaključna gradbena dela
»MIG«, Lipa 64, Beltinci (davčna številka
72008466, matična številka 1425285).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Sreš Martin, Radenci, Prisojna ulica 27.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva te objave
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodni 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 42200-7110006-51100225.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 9. 1. 2006 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 4. 10. 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 4. 10. 2005
St 6/2005
Os-27453/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Kartonaža – Skupina Družba pooblaščenka d.d., Lendavska 1, Murska Sobota – v stečaju (matična številka 1534343,
davčna številka 50439952), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Vnovčena stečajna masa v višini
2,052.844,25 SIT se porabi za plačilo stroškov stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 10. 2005
St 23/2005
Os-27454/05
1. Z dnem 3. 10. 2005 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Lentrade – podjetje za trgovske in posredniške storitve

Trimlini d.o.o., Trimlini št. 65 (matična številka 5779642, davčna številka 12389340).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100235.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 19. 12. 2005 ob 9.15 v razpravni dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 3. 10. 2005 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 10. 2005
St 25/2005
Os-27455/05
1. Z dnem 3. 10. 2005 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Avto – Gama,
Podjetje za remont, servis in trgovino Lemerje d.o.o., Lemerje 30 (matična številka
5344140, davčna številka 61944076).
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica Ob
progi št. 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. S prijavo terjatve morajo
predložiti tudi dokazilo o plačani taksi, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100255.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 19. 12. 2005 ob 9. uri v razpravni
dvorani št. 12 tukajšnjega sodišča v Murski
Soboti.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 3. 10. 2005 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega
dne nastopijo vse pravne posledice začetka
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stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev stečajnega
dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 10. 2005
St 30/2005
Os-27456/05
To sodišče je v stečajnem senatu, ki ga
sestavljajo okrožni sodniki Erika Rejc kot
predsednica senata in Igor Majnik ter Slavica Velikonja, kot člana senata, v stečajni zadevi zoper dolžnika Euroﬂor Izvoz – uvoz
d.o.o., Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica, 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.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s
stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2005
St 5/2005
Os-27457/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Zidarstvo – fasaderstvo Skender Sinani s.p., Arkova ulica 14, Idrija, 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.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v poslovni register
Slovenije pri Agenciji Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (AJPES).
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v poslovni register dolžnik preneha in se izbrišejo
vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v
zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2005
St 33/2004
Os-27458/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Media EST, Gostinstvo-storitve-trgovina d.o.o., Nova Gorica, Grčna 1, Nova Gorica, zunaj naroka
dne 3. 10. 2005 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Media EST, Gostinstvo-storitve-trgovina d.o.o., Nova Gorica, Grčna 1, Nova
Gorica, davčna številka 88903630, matična
številka 1414909, vložna številka 10390700,
šifra dejavnosti O 92.320 obratovanje objektov za kulturo, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10390700, vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Narok za preizkus terjatev, razpisan s
sklepom tega sodišča opr. št. St 33/2005 z
dne 7. 9. 2005 za dan 1. 12. 2005 ob 9. uri,
se prekliče.
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Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na Višje sodišče v Kopru v 15 dneh od
objave tega sklepa. Morebitno pritožbo se
vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v 8 dneh
od prejema pisnega odpravka tega sklepa
oziroma od nabitja sklepa na sodno desko.
Morebitno pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 10. 2005

2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Vizija, računalniško informacijski inženiring d.o.o., Ljubljanska 42, Celje – v stečaju (matična številka:
5279321, ID št. za DDV: Sl19931573, iz
pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 10. 2005

St 29/2005
Os-27459/05
To sodišče je v zadevi prisilne poravnave zoper dolžnika prisilne poravnave Grad,
d.o.o., Tolmin – v prisilni poravnavi, Prešernova 4, 5220 Tolmin, sklenilo:
Narok za prisilno poravnavo se določi na
dan 10. 11. 2005 ob 13. uri v razpravni dvorani št. 310/III tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri tem sodišču v
času uradnih ur v sobi 114/I tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 3. 10. 2005

St 43/2005-16
Os-27505/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 43/2005 z dne 7. 10. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom TRIO, tržiška
industrija obutve in konfekcije Tržič, d.d.,
Mlaka 10, Tržič, matična številka: 5039991,
davčna številka: 48812218, šifra dejavnosti:
19.300.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Brane Gorše, Cesta v Gorice 8, Ljubljana.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve in
vlogi priložijo dokazilo o plačilu predpisane
takse za prijavo.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. Prevent Mislinja d.o.o., Gozdarska cesta 38, Mislinja,
2. IKA d.d., Tovarniška cesta 24, Ajdovščina,
3. LBH Finance d.o.o., Šubičeva ul. 2,
Ljubljana,
4. Trgos d.o.o., Za žago 5, Bled,
5. Slavka Remic, Cankarjeva cesta 13,
Tržič.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 7. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 10. 2005

St 28/2004
Os-27460/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Ark Maja Podjetje
za zastopanje, trgovino in posredovanje, svetovanje, servisiranje in storitve
d.o.o. – v stečaju, Goriška cesta 35, Ajdovščina, zunaj naroka dne 30. 9. 2005
sklenilo:
Zaključi se stečajni postopek nad dolžnikom Ark Maja Podjetje za zastopanje, trgovino in posredovanje, svetovanje, servisiranje
in storitve d.o.o., Goriška cesta 35, Ajdovščina, matična številka 5732204, davčna številka 92609791, šifra dejavnosti 52.440.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh od
njegove objave.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča, vložek št. 10250300.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v sodni
register stečajni dolžnik preneha in se iz
sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi v
zvezi s tem stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 9. 2005
St 17/2005
Os-27461/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/2005 z dne 3. 10. 2005 ustavilo stečajni postopek nad dolžnikom Kasskada
Knauf, amstrong in gradbena dela Mateja
Kuri s.p., Osojnikova 9, Ptuj – v stečaju.
Narok za preizkus terjatev, ki je določen za
13. 12. 2005 ob 9.30, v sobi št. 26/II tega
sodišča, se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 10. 2005
St 49/2005
Os-27489/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 49/2005 sklep z dne 7. 10. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Vizija, računalniško informacijski inženiring
d.o.o., Ljubljanska 42, Celje – v stečaju
(matična številka: 5279321, ID št. za DDV:
Sl19931573), se zaključi v skladu z določili
99/II člena ZPPSL.

St 220/2004
Os-27506/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Norik – Tec d.o.o. – v stečaju,
Ljubljana, Martinčeva 6a, za dne 25. 11.
2005 ob 12. uri, v sobi 363/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2005
St 136/2005
Os-27507/05
To sodišče je s sklepom St 136/2005 dne
7. 10. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom FIK Podjetje za trgovino, proizvodne in storitvene dejavnosti, d.o.o.,
Stari trg pri Ložu, Cesta Notranjskega
odreda 10, matična številka 5739888, davčna številka 24861855.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc Pilej iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
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Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 1. 2006 ob 10.30 v sobi 363/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2005
St 256/2004
Os-27513/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 256/2004 dne 7. 10. 2005 ustavilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Adde,
Družba za posredovanje, zastopanje,
svetovanje in trgovino d.o.o., Litijska
263, Ljubljana in začelo ter takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Adde
d.o.o., Litijska 263, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2005
St 3/2004
Os-27515/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 3/2004 dne 7. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom SM3 Posredništvo d.o.o., Gosposvetska 5, Ljubljana,
matična številka 1537601, davčna številka
30837634.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2005
St 223/2005
Os-27517/05
To sodišče je s sklepom z dne 7. 10.
2005 pod opr. št. St 223/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Rašica Point Invalidsko podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Zgornje Gameljne
20, Ljubljana, matična številka 1491784,
davčna 36880779.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(7. 10. 2005).
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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.
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).
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Andrej Kozelj iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– NLB, Podružnica Šiška Bežigrad, Celovška 89, Ljubljana,
– Rašica Holding d.d., Zg. Gameljne 20,
Ljubljana Šmartno,
– Nevtrum d.o.o., Tomšičeva 3, Ljubljana,
– Monera d.o.o., Kersnikova 3, Ljubljana,
– Mirsada Šabič, Zg. Gameljne 20, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 7. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2005
St 67/2005
Os-27519/05
To sodišče je s sklepom St 67/2005 z
dne 7. 10. 2005 začelo likvidacijski postopek
nad zavodom Agencija za razvoj malega gospodarstva in kmetijstva v Občini
Ljubljana Šiška, Trg prekomorskih brigad
1, Ljubljana.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič iz Ljubljane.
Začetek likvidacije se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 1. 2006 ob 12.20, soba 307/A tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
7. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2005
St 172/2002
Os-27521/05
To sodišče je s sklepom St 172/2002 dne
6. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Histor d.o.o., Ljubljana, Gregorčičeva 7 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 2005
St 8/2005
Os-27527/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Vaspoh, vgrajevanje

stavbnega pohištva, Halim Nalić, s.p.,
Partizanska ulica 11, Idrija, izven naroka
dne 6. 10. 2005 sklenilo;
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Vaspoh, vgrajevanje stavbnega pohištva, Halim Nalić, s.p., Partizanska ulica 11,
Idrija, ki je vpisan v registru samostojnih podjetnikov posameznikov pri RS, Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Davčni urad Nova Gorica, Izpostava Idrija,
pod št. 11-0919/98, matična številka obrata
1242270, davčna številka 98253794, šifra
dejavnosti F/45.420 vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva, se zaključi.
V register samostojnih podjetnikov posameznikov pri RS, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni
urad Nova Gorica, Izpostava Idrija, pod št.
11-0919/98, se vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa v
register samostojnih podjetnikov posameznikov dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od objave tega sklepa. Morebitno pritožbo
se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v osmih
dneh od prejema pisnega odpravka tega
sklepa oziroma od nabitja sklepa na sodno
desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 10. 2005
St 10/2005
Os-27529/05
To sodišče je dne 7. 10. 2005 s sklepom, opr. št. St 10/2005 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Avel proizvodnja
in trgovina d.o.o., Cankarjeva 4, Ptuj – v
stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 10. 2005
St 169/2004
Os-27534/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 169/2004 sklep z dne 4. 10.
2005:
I. Predlog upnika: City MB, Družba za
upravljanje in promet z nepremičninami
d.o.o., Ul. Heroja Bračiča 6, Maribor, z dne
27. 3. 2005, za ustavitev postopka prisilne
poravnave med dolžnikom: S, Proizvodnja
in trgovina d.o.o., Celje, Nušičeva 4, Celje
in njegovimi upniki, se v skladu z določili 34/I
člena 3. točka ZPPSL, ugodi in se postopek
prisilne poravnave ustavi.
V skladu z določili 34/II člena ZPPSL pa
senat sprejme sklep:
II/1. Začne se stečajni postopek nad
dolžnikom: S, Proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Celje, Nušičeva 4, Celje (matična številka:
5627931, ID št. za DDV: SI11392495).
Odslej se ﬁrma glasi: S, Proizvodnja in
trgovina d.o.o., Celje, Nušičeva 4, Celje
(matična številka: 5627931, ID št. za DV:
SI11392495) – v stečaju.
II/2. Za stečajnega upravitelja se imenuje: Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče,
št. delovnega dovoljenja: L7/2001.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II/3. Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča ter
vpis začetka stečajnega postopka v sodni
register pri tem sodišču.
II/4. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11-42153-7110006-01690405).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
II/5. Prvi narok za preizkus terjatev bo
dne 11. januarja 2006 ob 13.30 v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
II/6. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 4. 10.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2005
St 22/2004
Os-27535/05
To sodišče je s sklepom stečajnega senata opr. št. St 22/2004 z dne 15. 9. 2005,
zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom
Maygut podjetje za gradbeništvo in investicije d.o.o., v stečaju, Cesta prvih borcev 11, Brežice.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik,
vpisan pod vl. št. 1/04218/00, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 10. 2005
St 13/2005
Os-27536/05
To sodišče je dne 7. 10. 2005 s sklepom
opr. št. St 13/2005 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Zaklep proizvodnja
kovinske opreme d.o.o., Hardek 34 – v
stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 10. 2005
St 11/2005
Os-27537/05
To sodišče je dne 7. 10. 2005 s sklepom,
opr. št. St 11/2005 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Metalka Ptuj trgovina in storitve d.o.o., Rogozniška 7, Ptuj
– v stečaju.
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Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 10. 2005
St 27/2005
Os-27644/05
To sodišče je dne 5. 10. 2005 izdalo
sklep opr. št. St 27/2005, da se začne stečajni postopek zoper Vrtnarstvo in cvetličarstvo, Cijan Mitja, s.p., Ul. 9. septembra 134, Vrtojba, matična številka 5938183,
številka dejavnosti 01.120, davčna številka
39324117.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
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oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je treba plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic na
št. 11-42218-7110006-00002705. Dokazilo o
plačilu takse je treba priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. 2. 2006 ob 8.35 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 10. 2005

Izvršbe

18 m2, kuhinje 11,16 m2, predsobe 6,67 m2,
kopalnice z WC 4,11 m2, lože 3,78 m2 in
kleti 2,52 m2.

In 2004/00317
Os-25561/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2004/00317
z dne 11. 4. 2005, je bil dne 9. 9. 2005
opravljen v korist upnice Krekove družbe
za storitve d.o.o., Partizanska 5, Maribor,
proti dolžnikoma: 1. Eršte d.o.o., Kurirska
pot 1, Gozd Martuljek in 2. Eršte Marko, Kurirska pot 1, Gozd Martuljek, zaradi izterjave
1,577.236,67 SIT s pp, rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanje
št. 10, v 5. nadstropju stanovanjske hiše
Cesta Kokrškega odreda 11, Kranj, v izmeri
65,60 m2, parc. št. 943/13, z.k. vl. št. 1358,
k.o. Kranj, s pripadajočimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnika Eršte Marka, Kurirska
pot 1, Gozd Martuljek.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 9. 2005

I 1372/2000
Os-27795/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Področje Nova Gorica, zoper
dolžnico Saro Zlatar, sedaj neznanega bivališča (prej Cankarjeva ulica 58 ali Gradnikove brigade 57, Nova Gorica), zaradi
izterjave denarne terjatve, dne 24. 4. 2002
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžnici Sari Zlatar, neznanega bivališča,
postavi začasno zastopnico, odvetnico Dragico Vuga iz Nove Gorice, Partizanska 55,
ki bo dolžnico zastopala v izvršilni zadevi
z opr. št. I 1372/2000, vse dokler dolžnica
ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 4. 2002

In 2005/00119
Os-25702/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 5. 2005, je bil dne 13. 7. 2005
opravljen v korist upnika Izhod d.o.o., Peričeva 13, Ljubljana, rubež nepremičnine,
stanovanja št. 115, v večstanovanjski zgradbi na naslovu Vojkova 73, k.o. Brinje I 1736,
na parc. št. 480/4, v izmeri 43 m2, v 15.
nadstropju, last dolžnika Beckei Djordjeja,
Vojkova c. 73, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 9. 2005
In 2004/01328
Os-25558/05
Izvršitelj Žel Jože je dne 11. 7. 2005, s
pričetkom ob 10.30 v zadevi In 2004/01328,
Okrajnega sodišča Maribor, Sodna ulica 14,
Maribor, zoper dolžnika Jurgec Jožeta, Dupleški vrh 39, Sp. Duplek, za upnika Stanovanjski sklad RS Ljubljana, Poljanska
cesta 31, v kraju Maribor, pri dolžniku opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 9,
v drugem nadstropju večstanovanjske hiše
v Mariboru, Ul. Veljka Vlahoviča 77, Maribor. Stanovanje je v skupni izmeri 58,48 m2
in sestoji iz sobe v izmeri 12,24 m2, sobe

In 2004/00477
Os-25953/05
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 7. 12.
2004, opr. št. In 2004/477, je bil dne 6. 9.
2005 opravljen v korist upnika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada, Poljanska c. 31, Ljubljana, rubež
stanovanja št. 3 v I. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Leška c. 12, Mežica, last dolžnice Erike Naglič, Leška cesta
12, Mežica, do celote.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 9. 2005
In 67/02
Os-25673/05
Na podlagi sklepa opr. št. In 67/02 z dne
11. 12. 2003, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 47, v 11.
nadstropju stanovanjske hiše Trg revolucije
4, Trbovlje, ki pa ni vpisana v zemljiško knjigo, v lasti dolžnika, zarubljeno v korist upnika Zdravstvenega doma Trbovlje, Rudarska
c. 12, Trbovlje, zaradi izterjave 1,703.053,20
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 9. 2005
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Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5281/2004
Os-10688/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 10. 11.
2004, uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe za stanovanje št. 10, v II. etaži stanovanjske stavbe Celje, Čuprijska 21, sedaj
Razlagova 21, Celje, v izmeri 31 m2, s kletjo
št. 10 v izmeri 4 m2, vpisanem pri podvložku št. E-1 B/XII, k.o. Celje, sklenjene med
Slovenskimi železnicami Ljubljana p.o. Kolodvorska ul. 11 in Bežan Marijo, Čuprijska
21, Celje, dne 19. 10. 1993 ter kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 6. 1996,
med Kos Zorko in Kos Miranom, oba stan.
Čopova ul. 2, Celje in Grobelšek Stanetom,
Razlagova 21, Celje. Pogodbi sta po izjavi
predlagatelja Grobelšek Stanislava, Razlagova 21, Celje, izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Grobelšek Stanilsava, roj.
6. 5. 1953, Razlagova 21, Celje, do celote. S
tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da
v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih
od objave tega 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 8. 4. 2005
Dn 1500/2004
Os-10689/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 22. 2.
2005, uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalko Suzano
Ošep, Kovinarska 12, Celje in kupce Podjetjem Revisto d.o.o. z dne 29. 12. 1999,
in sicer za nepremičnino – parc. št. 1416/1
1416/2 in 1417, k.o. Sp. Hudinja. Pogodba je po izjavi predlagatelja Revisto d.o.o.,
Škofja vas, Leskovec 25, izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Revisto, družba
za revizijo, svetovanje in druge poslovne
storitve d.o.o., Leskovec 125, Škofja vas,
mat. št. 5430461. 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 tega oklic
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 8. 4. 2005
Dn 6749/2004
Os-10696/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 16. 3.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 7. 2. 1974, sklenjene med
SGP Hrastnik, kot prodajalcem in Štefančič
Marijo, Novi blok, Radeče, kot kupcem, za
garažo G3 v kleti, v povšini 14,76 m2, Pot
na Brod 4, Radeče, vpisano pri podvl. št.
823/28, k.o. Radeče. Pogodba je po izjavi
predlagatelja Gnjidič Igorja, Pot na Brod 6,
Radeče, izgubljena. Na navedeni nepremičini je predlagana vknjižba lastninske pra-
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vice v korist Gnjidič Igorja, roj. 20. 5. 1970,
Pot na Brod 6, Radeče in Gnjidič Nataše,
roj. 15. 5. 1972, Pot na Brod 6, Radeče, za
vsakega do ene polovice. 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 4. 2005
Dn 3588/2004
Os-10699/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 22. 2.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 10. 7. 1992, sklenjene med
Javnim Zavodom Zdravstvenega centra
Celje kot prodajalcem in Renato Draksler
kot kupcem, za stanovanje v Celju, Škapinova 5, stanovanje št 10 v III. nadstropju,
vpisanem pri podvložku št. 2484/150 k.o.
Ostrožno. Pogodba je po izjavi predlagatelja
Macarol Mirena, Škapinova 5, Celje, izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Macarol Mirana, roj. 10. 10. 1931, Škapinova 5, Celje, do celote. S tem oklicem se
pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237.
členom Zakona o zemljiški knjigi (Ur. l. RS,
št. 58/03) v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 4. 2005
Dn 6796/2004
Os-17405/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Mestne
občine Celje, za vknjižbo lastninske pravice
pri nepremičnini parc. št. 625/1, v površini
2417 m2, vpisani pri vl. št. 121, k.o. Bukovžlak, izdalo sklep Dn. št. 6796/2004 z
dne 25. 2. 2005, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 4. 1993,
sklenjene med kupcem Javnim podjetjem
Komunala Celje in prodajalko Zoﬁjo Inkret
ter dodatka k prodajni pogodbi, ki nadomešča razlastitev z dne 14. 4. 1995, sklenjene
med Zoﬁjo Inkret kot prodajalko in Javnim
podjetjem Komunala Celje kot kupcem, za
parcelo št. 625/1, k.o. Bukovžlak – pašnik v
izmeri 2.417 m2, vpisano pri vl. št. 121, k.o.
Bukovžlak.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Mestne občine Celje, mat. št. 5880360, Trg
celjskih knezov 9, Celje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega 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 tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 6. 2005
Dn 475/2005
Os-24230/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Celinšek Branka in Brede,

oba Brdo 24, Domžale, ki ju zastopa notar
Boris Lepša, Slovenska cesta 55/c, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 11. 1995. Pogodbo, katere
izvirnik se je izgubil, so sklenili Farkaš Jože
in Marta, oba Kovačičeva 21, Koper, kot prodajalca in Celinšek Branko ter Nada Breda,
oba Molniške čete 3, Ljubljana, z novim naslovom Brdo 24, Domžale, kot kupca, predmet pogodbe pa so nepremičnine parc. št.
273/1, 273/2 in 273/3, vpisane v vl. št. 28,
k.o. Brdo. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist predlagateljev, za vsakega do
1/2, na podlagi listine, katera vzpostavitev
se zahteva.
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 24. 8. 2005
Dn 5723/2004
Os-25571/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljice Ljudmile Košak, Jemčeva cesta 32, Trzin, ki jo zastopa družba Dalus, gradbeništvo in nepremičnine d.o.o.,
Slovenska cesta 18/a, Mengeš, objavlja
začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 28. 4.
1980, sklenjene med prodajalci Trobec
Majdo, Trobec Miklavžom in Trobec Ido,
vsi takrat stanujoči Blejčeva 9, Mengeš in
kupcema Železnik Antonom ter Železnik
Natašo, oba takrat stanujoča Rožna dolina, Cesta II. št. 47, Ljubljana. Predmet pogodbe je bila nepremičnina, ki je v zemljiški
knjigi označena s št. 15.E, prej E″/B16,
št. 15 – stanovanje v izmeri 63 m2, v II.
nadstropju srednjega stolpiča na naslovu
Blejčeva 9, Mengeš in pomožni prostor v
izmeri 8,14m2, vse skupaj vpisano v vl. št.
3532/15 k.o. Mengeš.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 8. 2004,
med prodajalcema Majo Ferkolj, Slovenska
cesta 67, Mengeš in Markom Kavko, Bistriška cesta 5, Prelog, kot prodajalcema in
Ljudmilo Košak, Jemčeva cesta 32, Trzin,
kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 8. 2005
Dn 3169/2005
Os-25572/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagateljice Marjete Bisten, Blejčeva
9, Mengeš, ki jo zastopa odvetnica Vojka
Lampič-Božič, Dunajska 405, Ljubljana-Črnuče, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
1. kupne pogodbe z dne 6. 1. 1981, ki sta
jo sklenili Krnič Nada, takrat Mengeš, Blejčeva 9/II, Mengeš, kot prodajalka in Skupnost
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
v SRS, Moše Pijadeva 41, Ljubljana, ki jo
je zastopal vodja strokovne službe Prijatelj
Janez kot kupec in
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2. kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11.
1991, št. 36–4/1976, ki sta jo sklenili Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije, Moše Pijadeva 41,
Ljubljana, ki jo je zastopal Mitja Uhan kot
prodajalec in Bistan Marjeta, Blejčeva 9,
Mengeš, kot kupec.
Predmet pogodb, katerih izvirnika sta se
izgubila, je bilo trisobno stanovanje v izmeri
63 m2 in pomožni prostor v izmeri 8,10 m2,
v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah, označeno pod št. 6.E, prej E2/B7,
št. 6, lociran v II. nadstropju južnega stolpiča, Blejčeva 9, Mengeš in vpisan v vl. št.
3532/6, k.o. Mengeš.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice postopka, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1991,
katero vzpostavitev zemljiškoknjižne listine
se prav tako zahteva pod točko 2 predmetnega oklica.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listin, katero vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 31. 8. 2005
Dn 6195/2004
Os-25573/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Dundović Zdravka in Dundović Nade, oba Prešernova cesta 32, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve
naslednjih zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 19. 2.
1971, sklenjene med prodajalcem Toko, tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov Domžale, ki jo je zastopal direktor Stane Rozman
in kupci Matičič Alojzijo, Matičič Cenetom in
Matičič Miranom, vsi Prešernova 32, Domžale ter aneksa k tej pogodbi z dne 22. 3.
1971,
– darilne pogodbe z dne 18. 1. 1982, ki
sta jo sklenila Alojzija Matičič, takrat Prešernova 32, Domžale, kot darovalka in Božo
Matičič, takrat Jelovškova 3, Kamnik, kot
obdarjenec,
– darilne pogodbe z dne 18. 1. 1982, ki
sta jo sklenila Cene Matičič, takrat Prešernova 32, Domžale, kot darovalec in Božo
Matičič, takrat Jelovškova 3, Kamnik, kot
obdarjenec,
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 2.
1982, ki so jo sklenili Matičič Božo, takrat
Groharjeva 1, Kamnik, Duplica in Matičič
Miran, takrat Streliška 5, Kamnik, kot prodajalca in Dundović Zdravko ter Dundović
Nada, oba takrat Cesta 13. julija 10, Dobrunje, kot kupca.
Predmet zemljiškoknjižnih listin, katero
vzpostavitev se zahteva, je nepremičnina,
ki je v zemljiški knjigi označena z 1.E prej
E5/B2, št. 1 – stanovanje v izmeri 67 m2,
v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Prešernova 32, Domžale in pomožni prostor
v izmeri 5,90 m2, vse skupaj vpisano v vl. št.
5054/1, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljev postopka za vsakega
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 24. 2. 1982, ki so jo sklenili Matičič
Božo, Groharjeva 1, Kamnik, Duplica in Matičič Miran, Streliška 5, Kamnik, kot prodajalca in Dundović Zdravko ter Dundović Nada,
oba takrat Cesta 13. julija 10, Dobrunje,
kot kupca.

Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listin, katerih vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 8. 2005
Dn 1519/2005
Os-25574/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog predlagatelja Matjaža Žuna, Levčeva
ulica 17, Mengeš, ki ga zastopa notar Jože
Rožman, Domžale, Kolodvorska cesta
9/a, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
881/89 o prodaji in nakupu stanovanja kot
posameznega dela stavbe, ki sta jo dogovorili in sklenili pogodbeni stranki IMOS,
SGP Graditelj p.o., Kamnik, Maistrova 7,
katerega je zastopal direktor Janez Zorman, kot prodajalec in Samoupravna stanovanjska skupnost Občine Domžale, ki
jo je zastopal predsednik skupščine Anton
Kos kot kupec.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se
je izgubil, je bil dvosobno stanovanje št.
42, lociran v I. nadstropju stanovanjskega
bloka M10 Zavrti, Mengeš, ki ima sedaj
v zemljiški knjigi identiﬁkacijsko številko
9.E, vpisan v podvložku št. 3331/9, k.o.
Mengeš.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagatelja na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 1. 1992 in aneksa
št. 1 k tej pogodbi z dne 11. 3. 1992, sklenjene med Občino Domžale, ki jo je zastopal predsednik izvršnega sveta Jože Lenič,
kot prodajalec in Žun Matjažem, Glavarjeva
17, Mengeš, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v 2 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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 30. 8. 2005
Dn 1864/2005
Os-25575/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Republike Slovenije - Ministrstva za kulturo, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo, Šubičeva 2, Ljubljana, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
št. 06/20-2/95-106 z dne 28. 11. 1995, ki so
jo sklenili predlagateljica kot kupec ter Leon
Souvan, Mestni trg 24, Ljubljana, Tomaž
Souvan, Rašica 24, Ljubljana-Šmartno,
Elza Majaron, Mestni trg 24, Ljubljana in
Barbra Ali Atlanty, Škrabčeva 25/d, Ljubljana, kot prodajalci.
Predmet pogodbe, katere izvirnik se je
izgubil, so bile nepremičnine parc. št.: 475,
480, 485, 481, 486, 488, 489, 490, 491 in
492, vse k.o. Radomlje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljice na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 28. 11. 1995, katere
vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost poda-
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tkov o vsebini listin, katero vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 31. 8. 2005
Dn 6485/2004
Os-25706/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Dušana Hama in Irene Ham,
oba stanujoča Slamnikarska ulica 6, Mengeš, objavlja začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 314/80 z dne 22. 9. 1980,
sklenjene med SGP Graditeljem p.o., Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Vrhovec Marjeto in Vrhovec Stankom, stanujoča
takrat Veljka Vlahovičeva 7, Domžale, kot
kupcema ter
– kupne pogodbe z dne 2. 2. 1989, sklenjene med Jerele Matijo, stanujočem Martina Krpina 7, Ljubljana, kot prodajalcem in
Barbaro Kerin, takrat stanujočo Medvedova
20, Kamnik, kot kupcem.
Predmet pogodb, katerih vzpostavitev
se zahteva, je nepremičnina, ki je v zemljiški knjigi označena pod št. 16.E, gre za
stanovanje št. 50 v izmeri 52,95 m2 ter
dveh pomožnih prostorov v izmeri 3,35 m2
in 5,40 m2, na naslovu Slamnikarska ulica 6, Mengeš, vse skupaj vpisano v vl. št.
3408/17, k.o. Mengeš.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljev, za vsakega do 1/2, na
podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne
4. 12. 2000, ki so jo sklenili Igor Remškar ter
Simona Remškar, oba Slamnikarska ulica 6,
Mengeš ter Alojza Struna in Kristine Struna,
Oba takrat Puhova 16, Ljubljana, kot prodajalci in Dušana Hama, takrat Bratovževa ploščad 5, Ljubljana ter Irena Knafeljc,
stanujoča Gramozna pot 5/a, Ljubljana, kot
kupcema.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva
morebitne imetnike pravice, da v 2 mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listin, katero vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 8. 2005
R 87/77
Os-25707/05
Okrajno sodišče je v zadevi predlagateljice postopka Erzar Jožefe, Srednja vas
13, Kamnik, zaradi izbrisa stare hipoteke
odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke na podlagi izvršljive poravnave Občinskega sodišča v Kamniku z dne 22. 8.
1978, opr. št. R 87/77, za denarno terjatev
v znesku 250.000 DIN, s 5% obrestmi od
23. 8. 1981 dalje, pri vl. št. 54, nepremičnini,
parc. št. 5/1, 8, 9, 10, 11/1, 44, 45, 46, 47,
52, 53, 76/1, 77/1, 78, 79, 80, 81, 106/1,
106/2, 107/1, 107/3, 107/4, 107/5, 128/12,
128/22, 131/1, 132, 133/1, 205, 207, 208,
209, 210, 211, 212, 234/1, 234/2, 234/4,
236/1, 237/1, 238, 239, 240, 241, 233/1,
233/2, k.o. Podhruška, katerih lastnica je v
celoti Erzar Jožefa, roj. 5. 3. 1933, Srednja
vas 13, Kamnik.
Hipotekarnega upnika Erzar Antona,
Srednja vas 13, Kamnik, oziroma njegove
dediče se poziva, da v primeru, če v izbrisu
stare hipoteke, ki je predmet tega postopka, nasprotuje, v treh mesecih od objave
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tega oklica vložijo ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 1. 9. 2005
Dn 12783/2004
Os-21489/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Majde Pomper
in Juraja Pomerja, oba stan. Ljubljanska
1a, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 9, vpisanega v vložek št.
E-10/B.18, v katastrski občini Tabor, dne
31. 5. 2005, pod opr. št. Dn 12783/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 25. 5. 1978, sklenjene med
prodajalcem Krebelj Srečkom ml., Reška
13, Ljubljana in kupko Pečenkovič Miro, roj.
Labaš, Ljubljanska 1a, Maribor, s katero je
prodajalec prodal in prenesel v izključno
last kupke 3/5 svojega idealnega deleža na
trisobnem stanovanju št. 9, v III. nadstrpju
stanovanjske stavbe na Ljubljanski c. 1a
v Mariboru, vpisanega v zemljiškoknjižni
vložek št. E-10/B-18, v katastrski občini
Tabor.
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 Mariboru
dne 18. 7. 2005
Dn 3726/2004
Os-24556/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katjji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stjepana
Andjelkovića, Antoličičeva ul. 22, Maribor,
ki ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec
s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 35, v
stanovanjski stavbi na Kardeljevi 57 v Mariboru, vpisanem v podvložek št. 1696/23,
k.o. Spodnje Radvanje, dne 25. 4. 2005,
pod opr. št. Dn 3726/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
8/91 z dne 18. 11. 1991, o prodaji stanovanja št. 35, v III. nadstropju stanovanjske
stavbe na Kardeljevi 57 v Mariboru, z identiﬁkacijskim znakom 160.E in vpisanem v
zemljiškoknjižni podvložek št. 1696/23, v
katastrski občini Spodnje Radvanje, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim
skladom delavcev pri zasebnikih Maribor,
H. Šlandra 17, ki ga zastopa Zupanič Ivan
in kupko Osenjak Nevo, Kardeljeva 57,
Maribor.
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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 2005
Dn 10644/2002
Os-25565/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Mravlja-
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ka, Tomšičeva 37, Slovenj Gradec, ki ga
zastopa Boris Fanin, direktor družbe Ramzes d.o.o., Podrgrajsova 12, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 14, v stanovanjski stavbi na Gosposvetski c. 27 v Mariboru, vpisanem v podvložek
št. 1903/10, k.o. Koroška vrata, dne 4. 8.
2005, pod opr. št. Dn 10644/2002-543, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupone pogodbe št.
04/2-492-11/290-g z dne 26. 5. 1965, o prodaji stanovanja, garsonjere št. 14, v 3. etaži stanovanjske zgradbe na Gosposvetski
c. 27 v Mariboru, z identiﬁkacijsko številko
37.E in shramba v 1. etaži s št. 38.E ter
vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
1903/10, v katastrski občini Koroška vrata, sklenjene med Stanovanjskim skladom
občine Maribor - Center, ki ga zastopa Zavod za stanovanjsko in komunalno izgradnjo okraja Maribor, Grajska ul. 7, kot prodajalcem in Tonetom Mravljakom, direktor
Cestnega podjetja, Maribor, stan. Vuzenica
št. 21, 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 2005
Dn 1829/2005
Os-25954/05
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn. št. 1829/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 20. 9. 2005,
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanjsko stavbo v skupni izmeri 166 m2
in dvorišče v skupni izmeri 958 m2, stoječe
na parc. št. 4535/20, v vložni št. 1150, k.o.
Slavina, vse na naslovu Ulica Ivana Vadnala
2, Prestranek.
Vzpostavitev listine se nanaša na prodajno pogodbo z dne 15. 6. 2005, sklenjeno med prodajalcema Ivanom Glažarjem,
Ulica Ivana Vadnala 2, Prestranek in Marijo
Glažar, Ulica Ivana Vadnala 2, Prestranek
ter kupcema Ervinom Franetičem, Dolnja
Košana 7, Košana in Tanjo Franetič, Dolnja
Košana 7, Košana.
Vknjižba se zahteva v korist Ervina Franetiča, Dolnja Košana 7, Košana in Tanje
Franetič, Dolnja Košana 7, Košana.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 20. 9. 2005
Dn 649/2003
Os-25955/05
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn. št. 649/2003, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 20. 9. 2005,
objavlja naslednji oklic, ki se nanaša na stanovanje št. 4, v II. nadstropju v Postojni,
Kajuhova ulica 11, v izmeri 36,43 m2, stoječe na parc. št. 423/25, s funkcionalnim zemljiščem parc. št. 423/26, v vložni št. 3026/4,
k.o. Postojna.

Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
171-ARING/93 z dne 29. 10. 1993, sklenjeno med prodajalko Občino Postojna in kupcem Ano Turk, Kajuhova 11, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Marije Magdalene Ileršič iz Postojne, Kajuhova 11.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da 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 Postojni
dne 20. 9. 2005

Amortizacije
N 48/2005
Os-25945/05
Na predlog predlagatelja Srebot Ivana,
Zagrad 23c, Celje, ki ga zastopa odvetnik
Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem
sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to je začasnice št.
0000433 z dne 15. 9. 1995, za 151 delnic
nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v
vrednosti 151.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 9. 2005
N 40/2005
Os-25946/05
Na predlog predlagatelja Cencelj Ivana,
Košnica 28H, Celje, ki ga zastopa odvetnik
Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem
sodišču uveden postopek za razveljavitev
vrednostnih listin, to je dveh začasnic št.
0000055 z dne 15. 9. 1995, za 289 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj
v vrednosti 289.000 SIT in št. 0000055/B
z dne 15. 3. 1996, za 813 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
813.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 9. 2005
N 44/2005
Os-25948/05
Na predlog Mratinkovič Dejana, Ključarja Kožuha 7, Celje, ki ga zastopa odvetnik
Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem
sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to je začasnic št.
0000302 z dne 15. 9. 1995, za 126 delnic
nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v
vrednosti 126.000 SIT in št. 0000302/B z
dne 15. 3. 1996, za 354 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti
354.000 SIT, ki ju je izdala delniška družba
Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 9. 2005
N 42/2005
Os-25949/05
Na predlog predlagatelja Kunej Karla,
Grušce 37, Dramlje, ki ga zastopa odvetnik
Ivan Levec iz Celja, je bil pri tukajšnjem
sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostnih listin, to je začasnice št.
0000233/B z dne 15. 3. 1996, za 533 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v
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vrednosti 533.000 SIT, ki jo je izdala delniška družba Cetis Graf d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 9. 2005

ribor, pristojen za socialne zadeve, ne bo
sporočil sodišču, da je postavil zakonitega
zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 4. 2005

N 46/2005
Os-25950/05
Na predlog Petek Dejana, Celje, Plečnikova 2, ki ga zastopa odvetnik Ivan Levec
iz Celja, je bil pri tukajšnjem sodišču uveden postopek za razveljavitev vrednostnih
listin, to je začasnic št. 0000578 z dne
15. 9. 1995, za 94 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, skupaj v vrednosti 94.000
SIT in št. 0000578/B z dne 15. 3. 1996,
za 267 delnic nominalne vrednosti 1.000
SIT, skupaj v vrednosti 267.000 SIT, ki ju
je izdala delniška družba Cetis Graf d.d.
Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 9. 2005

III I 00/05463
Os-17982/05
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, dolžniku Robertu Križaniču, stan. Štrekljeva 66,
Maribor, v izvršilni zadevi upnika Si.mobil
telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska
c. 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Branko Lipovec iz Kranja, zaradi izterjave
447.778 SIT s pp., postavilo dolžniku začasnega zastopnika, odvetnika Nenada Zečevića, Svetozarevska 10, Maribor, ki dolžnika
v predmetnem izvršilnem postopku zastopa
od 16. 8. 2004 in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov 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 4. 4. 2005

N 140/2004
Os-14810/04
Na predlog predlagatelja Bogdana
Operčkala, Ceneta Štuparja 136, Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj navedenih delnic, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh
papirjev se poziva, da v roku 60 dni po objavi tega oglasa uveljavlja svoje zakonite
pravice. Po preteku tega roka se bo štelo,
da sta vrednostna papirja izgubila svojo
pravno veljavnost.
Podatki o delnicah: serija AA, vrednost
1, delnici št. 0016783 in 0016784, št. del.
2, št. lotov 2.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2004
N 71/2005
Os-25552/05
Na predlog Bojana Grubarja, Tomšičeva
45, Maribor, se uvaja amortizacija spodaj
navedenih delnic, ki so se izgubile. Imetnika teh papirjev se poziva, da v roku 60 dni
po objavi oglasa uveljavlja svoje zakonske
pravice. Po preteku tega roka se bo štelo,
da so vrednostni papirji izgubili svojo pravno veljavnost.
Podatki o delnicah: serija BA, vrednost 1,
delnice od št. 0007166 do št. 0007170, št.
delnic 5, št. lotov 5.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
III I 03/012287
Os-17980/05
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,
dolžniku Gregorju Vodušku, stan. Smetanova 54, Maribor, v izvršilni zadevi upnice
Posojilnice bank Št. Jakob v Rožu, r.z.o.j.,
Št. Jakob v Rožu, Republika Avstrija, ki jo
zastopa odvetnik Martin Hebar iz Maribora,
zaradi izterjave 1,469.924,50 SIT s pp, postavilo dolžniku začasnega zastopnika, odvetnika Nenada Zečevića, Svetozarevska
10, Maribor, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od 26. 4. 2004
in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem
oziroma dokler Center za socialno delo Ma-
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– d.n.o. in odv. Igor Dernovšek iz Ljubljane, zoper toženi stranki: 1. Mestno občino
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor in
2. Marijo Kovačič, stan. Šentiljska c. 37/a,
Maribor, zaradi ugotovitve ničnosti pogodb,
na podlagi določil 1. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) sklenilo:
toženi stranki Mariji Kovačič se kot začasni zastopnik postavi odvetnik Ivan Gorjup, Ulica Vita Kraigherja 1, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 29. 8. 2005

II P 315/98
Os-25551/05
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrožni sodnici Alenki Zadravec v pravdni zadevi
tožečih strank: 1. Katarine Kobi, 2. Mojce
Marije Kobi, 3. Barbare Monike Sonje Kobi
in 4. Karla Antona Kobija, vsi stan. v Argentini, Warnes 1665, Florida, Buenos Aires,
ki jih zastopa odv. družba Dernovšek o.p.

I 2002/01131
Os-25705/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Veroniki Peljhan, v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4,
Ljubljana, zoper dolžnika 1. Ajanovič Rizah,
Kajuhova 34, Ljubljana in 2. Ralić (prej Ajanovič) Dragana, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
zaradi izterjave 2,142.333,80 SIT s pp, dne
29. 8. 2005 sklenilo:
dolžniku Ajanović Rizahu se na podlagi 82. člena Zakona o pravnem postopku
– ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica zastopa dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2005

Oklici dedičem

Oklici pogrešanih

IV D 545/03
Os-25555/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Adolfu Karlu,
sinu Adolfa, roj. 7. 1. 1937, umrlem 15. 6.
2003, nazadnje stanujočem v Ljubljani, Clevelandska ulica 23, državljanu Republike
Slovenije.
Kot zakonita dedinja pride v poštev tudi
zapustničina sestra Brigita Sever, ki živi na
neznanem naslovu v tujini. Sodišče zaradi
navedenega na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva Brigito Sever, da se priglasi sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 9. 2005

N 7/2005
Os-26984/05
Špehek Franc (Frančišek), sin Franca
in Alojzije, roj. 26. 12. 1912 v Ložu, je pogrešan.
Skrbništvo za poseben primer bo za pogrešanca opravljala Marija Pesek, Notranjska 59, Cerknica.
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica z opozorilom, da bo
po poteku roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 27. 9. 2005

D 476/02
Os-33097/04
Dne 25. 4. 1994 je umrl Ivan Juteršek,
roj. 14. 8. 1913, nazadnje stanujoč Dom in
vrt 47, Trbovlje.
Sodišče poziva vse, ki mislijo, da bi prišli v poštev kot dediči po pokojnem Ivanu
Juteršku, da se v roku enega leta od objave
oklica priglasijo sodišču (206. člen ZD).
Po poteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in ga zaključilo
glede na znana dejstva.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 25. 11. 2004

N 18/2004
Os-26985/05
Hitij Anton, sin Jurija in Marije, roj. 6. 12.
1917 v Ravniku, je pogrešan.
Skrbništvo za poseben primer bo za pogrešanca opravljala Marija Pesek, Notranjska 59, Cerknica.
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju,
da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da bo po poteku
roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 27. 9. 2005
N 3/2005
Os-25962/05
Za Ivano Zadel, rojeno 12. 11. 1907, v
Jasenu, Občina Ilirska Bistrica, nazadnje
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bivajočo v Argentini na neznanem naslovu,
pogrešano, o njeni smrti pa listinskega dokaza ni, se poziva pogrešanko, da se oglasi
kot tudi vse, ki kaj vedo povedati o njenem
življenju ali smrti, da v roku treh mesecev
po tej objavi to sporočijo sodišču ali skrbnici
Uljan Ljubi iz Zabič 30/b, 6250 Ilirska Bistrica, ker se bo po izteku roka pogrešanko
razglasilo za mrtvo.
Predlagateljica postopka je Nives Antonič, Semova 11, 6320 Portorož.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 22. 9. 2005

Kolektivni delovni spori
Kd 3/2004
Os-27950/05
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na podlagi 49. člena Zakona o delovnih
in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat družbe Varnost Kranj, Bleiweisova 20, Kranj in nasprotnim udeležencem
Varnost Kranj, d.d., Bleiweisova 20, Kranj,
zaradi izvrševanja Kolektivne pogodbe za
dejavnost zasebnega varovanja.
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 te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poravnalni narok je razpisan na dan
8. 12. 2005, ob 9 uri, soba št. 3/III Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul. 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 11. 10.
2005.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 425/2005
Rg-16861/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba FRM Hamer, gostinstvo d.n.o.,
Vanganelska cesta 57c, 6000 Koper, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/6590/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z dne 25. 3.
2005.
Družbenika Franc Hamer iz Presnice pri
Mariboru, Presnica pri Mariboru 15 in Zlatko
Ružič in Kopra, Ul. II. Prekomorske brigade
37D, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
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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 9. 6. 2005
Srg 862/2005
Rg-26978/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Cetras Musical Art – Glasbena
agencija, Pavese, k.d., Hrvatini št. 182/b,
6230 Ankaran, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/5376/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z
dne 7. 12 .2004.
Družbeniki Pavese Livio iz Italije, Via
Ugo Foscolo 6, Trst, Battaglino Faustina iz
Italije, Via Alessandro Manzoni 54/7, Albisola Superiore, Savona in Koželj Alenka,
stanujoča v Hrvatinih št. 182B, Ankaran,
izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba ni imela zaposlenih
delavcev in da solidarno prevzamejo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje in obveznosti družbe, ki bodo ostale po prenehanju družbe
po skrajšanem postopku, se prenesejo na
komplementarja Pavese Livija iz Trsta, Via
Ugo Foscolo 6, Italija.
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 26. 9. 2005
Srg 1055/2005
Rg-26979/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Jadran Fish, Ribiško podjetje,
d.o.o., Cesta borcev 32, Bertoki, Koper,
ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno
št. 1/1106/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu edine družbenice z dne
16. 12. 2004.
Družbenica, družba Adcom Trading LLC,
2120 Carey Avenue, Cheyenne, Wyoming
82001, ZDA, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba ni zaposlovala delavcev in zaradi tega nima neurejenih
razmerij ter da solidarno prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se celotno preostalo premoženje,
terjatve in morebitne obveznosti družbe prenesejo na družbenico.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 9. 2005
Srg 1402/2005
Rg-6882/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Mednarodna borza za opcijske in terminske pogodbe

d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, objavlja sklep:
Mednarodna borza za opcijske in terminske pogodbe d.o.o., Dunajska cesta
156, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 12.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Veritas, družba za ﬁnančne
in gospodarske posle d.d. Maribor, Partizanska cesta 30, 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 1. 3. 2005
Srg 04209/2005
Rg-15827/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra Splošne zadruge
Mengeš z.b.o., Slovenska 28, Mengeš, ki jo
zastopa notarka Majda Lokošek iz Domžal,
objavlja sklep:
Splošna zadruga Mengeš z.b.o., Slovenska 28, Mengeš, preneha po skrajšanem postopku po sklepu zadružnikov z dne
18. 4. 2005.
Zadruga nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Zadružniki so Friškovec Anton, Mengeš, Slomškova ulica 2, Lužar Stanislav,
Mengeš, Cankarjeva ulica 23, Per Janez,
Mengeš, Slovenska cesta 3 in Sitar Pavla,
Mengeš, Zavrti 16, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti zadruge.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na zadružnike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005
Srg 07834/2005
Rg-25055/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Zavas-Viss
d.o.o., delovna zaščitna oblačila, Ljubljana,
Brnčičeva ulica 13, objavlja sklep:
Zavas-Viss d.o.o., delovna zaščitna
oblačila, Ljubljana, Brnčičeva ulica 13,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Hadalin Janez, Betajnova 51, Ljubljana in Za vas, učinkovite rešitve
za varno in zdravo delo d.o.o., Ljubljana,
Brnčičeva ulica 13, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2005
Srg 9704/2005
Rg-25407/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe
Balkan Consulting Povše-Tašić in drugi
d.n.o., intelektualne in posredniške storitve, Zavetiška ulica 4, 1000 Ljubljana, objavlja sklep:
družba Balkan Consulting Povše-Tašić in drugi d.n.o., Intelektualne in posredniške storitve, Zavetiška ulica 4,
1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 8.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Biserka Povše-Tašić,
Zavetiška ulica 4, 1000 Ljubljana in Predrag Tašić, Prote Mateje 11A, Beograd, 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 15. 9. 2005
Srg 9571/2005
Rg-25409/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe
Klasik Dolenc in partner, trgovina, d.n.o.,
Preglov trg 11, 1000 Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Klasik Dolenc in partner, trgovina, d.n.o., Preglov trg 11, 1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 25. 8. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Dolenc Iztok, Ulica Polonce Čude 5, 1000 Ljubljana in Zaletelj
Primož, Nanoška ulica 17, 1000 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 15. 9. 2005

Srg 9261/2005
Rg-25417/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe
Turšič Vojko in ostali, ključavničarstvo, avtokleparstvo in šivilstvo, d.n.o., Podskrajnik
39b, 1380 Cerknica, ki jo zastopa odvetnici Jožica Mlinarič in Alenka Mejak-Pelan,
Slamnikarska 14, 1230 Domžale, objavlja
sklep:
družba Turšič Vojko in ostali, ključavničarstvo, avtokleparstvo in šivilstvo,
d.n.o., Podskrajnik 39b, 1380 Cerknica,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 8. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Turšič Irena in Turšič Vojko, oba Bezuljak 9, 1382 Begunje pri Cerknici, 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 15. 9. 2005
Srg 10090/2005
Rg-26147/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Rozina d.o.o.,
svetovanje, posredovanje storitev, Višnja
gora, Dedni dol 24, objavlja sklep:
Rozina d.o.o., svetovanje, posredovanje storitev, Višnja gora, Dedni dol 24,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 1. 9. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Rozina Jože ml., Višnja
gora, Dedni dol št. 24, 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 21. 9. 2005
Srg 08077/2005
Rg-26150/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Uspeh 2002,
trgovina in gostinstvo d.o.o., Ljubljana, Gameljska cesta 1, objavlja sklep:
Uspeh 2002, trgovina in gostinstvo
d.o.o., Ljubljana, Gameljska cesta 1, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 7. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnica je Zonfzhu Lin, Bieshu, Hecheng, občina Qingtian, pokrajina Zhejiang,
Republika Kitajska, 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 21. 9. 2005
Srg 10283/2005
Rg-26980/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Promal Levičar
& Co. Podjetje za časopisno-založniško dejavnost d.n.o. Ljubljana, Linhartova 13, objavlja sklep:
družba Promal Levičar & Co. Podjetje za časopisno-založniško dejavnost
d.n.o. Ljubljana, Linhartova 13, reg. št.
vl. 1/13396/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 8.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Levičar Marinka in Levičar Miha, oba Neubergerjeva 25, 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 29. 9. 2005
Srg 09366/2005
Rg-26982/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Comesa,
Družba z omejeno odgovornostjo za notranjo in zunanjo trgovino, Ljubljana, Blatnica
10, Trzin, ki jo zastopajo Odvetniki Šelih &
partnerji o.p., d.n.o., Resljeva 24, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Comesa, Družba z omejeno odgovornostjo za notranjo in zunanjo trgovino, Ljubljana, Blatnica 10, Trzin, reg.
št. vl. 1/25615/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družabnika z dne 17. 8.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Werfen Austria GmbH., Tillmanngasse 5, Dunaj, Avstrija, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
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družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2005
Srg 1677/2005
Rg-24567/05
Družba KTM-Sportmotorcycle AG Podružnica Maribor, trženje, Dalmatinova ulica 3, 2000 Maribor, reg. št. vl. 1/12215/00,
katere ustanovitelj je KTM-Sportmotorcycle
AG, Stallhofner str. 3, 5230 Mattighofen,
Avstrija, po sklepu družbe z dne 23. 8. 2005
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel KTM-Sportmotorcycle AG.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 9. 2005
Srg 615/2005
Rg-26142/05
Družba Klimavent, inženirski biro
d.o.o., Strossmayerjeva 26, Maribor, katere družbenik je Založnik Miha, Vrbanska
12A, 2000 Maribor, po sklepu družbenika
z dne 25. 3. 2005 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Založnik
Miha.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2005
Srg 866/2005
Rg-25402/05
Družba Medidakt, Izobraževanje in prevajanje d.o.o., Bevkov trg 6, Nova Gorica,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
v registru s št. vložka 1-682-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 12. 9. 2005.
Ustanovitelja družbe sta Černe Haidea,
Vrtojba, Obmejna cesta 10, Šempeter pri
Gorici in Carlo Bigliocca, Via Castellazzo n.
42, Gattinara, Italija, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 9. 2005
Srg 762/2005
Rg-26143/05
Družba Ternura, Informatika-trgovinazastopstva d.o.o., s sedežem Ulica Tolminskih puntarjev 12, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. vložka 1-4487-00, preneha po
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skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 21. 4. 2005.
Ustanovitelji družbe so Baldrati Giuliana, Solarolo, Ulica Madonna della salute
23, Italija, Caselli Aldo, Savignano Sul Rubicone, Ulica Nobel 5, Italija, Lozej Borut,
Solkan, Ulica Klementa Juga 10 in Pareschi
Marcello, Copparo, Ulica Le Ricci 1, Italija,
ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljem.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev, v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 9. 2005
Srg 880/2005
Rg-26144/05
Družba Tjami cvetje, Trgovina in storitve d.o.o., s sedežem Cebejeva ulica
31, Ajdovščina, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-4421-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
16. 9. 2005.
Ustanovitelj družbe je Bandelli Mitja,
Gorizia, Piazza della Vittoria 58, Italija, 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 22. 9. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
FMS d.o.o., Freyerjeva ulica 36, Ljubljana,
štampiljko pravokotne oblike v modri barvi,
zagoraj z velikimi črkami napis FMS d.o.o.,
v sredini Freyerjeva 36, spodaj z velikimi
črkami napis LJUBLJANA. gni-203217
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, zaradi pogrešitve,
objavlja preklic veljavnosti pečata. Pogrešani pečat je iz kovine, okrogle oblike s premerom 35 mm in je namenjen samo za odtisnjevanje v mehki masi, obrobljen je z dvema
koncentričnima krogoma, v sredini pečata
je grb Republike Slovenije, v zgornjem delu
zunanjega kroga pečata je besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA«, v notranjem krogu

je ime državne organa »MINISTRSTVO ZA
NOTRANJE ZADEVE«, pod grbom Republike Slovenije je sedež organa »LJUBLJANA«, v spodnjem delu je zaporedna številka
pečata »1«.
S to objavo pečat razglašamo za neveljavnega. Ob-27319/05

Potne listine
Ančnik Maruša, Pot v smrečje 9,
Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00003416.
gnk-202961
Avdić Nail, Svetinova ulica 5, Šentjur,
potni list, št. P00853674. gnd-202793
Cajlinger Sonja, Rošpoh 135 a, Kamnica,
potni list, št. P00198928, izdala UE Pesnica.
m-1485
Eniko Klemen, Cankarjeva 44, Tržič,
potni list, št. P00120569. gny-203022
Exle Ana, Bregi Staniči 19a, Hrvaška,
potni list, št. P00937627. gnf-203016
Gjergjek Sandra, Ivana Regenta 29,
Murska Sobota, potni list, št. P01023153.
gnu-203026
Hafner Anton, Reteče 34, Škofja Loka,
potni list, št. P00393472. gnx-202898
Hasičić Emir, Iršičeva ulica 8, Celje, potni
list, št. P00175434. gnw-202849
Kambiz Nehzat, Vrhovci, cesta XVII/6,
Ljubljana, potni list, št. B 000460 – za
begunca z veljavnostjo do 28. 10. 2005
in dovoljenje za stalno bivanje z oznako
SVN0300236
izdana
18. 11.
2004.
gns-203028
Karničar Franc, Šiška 3, Preddvor, potni
list, št. P00242642. gnl-203185
Kastelic Cy, 8325. S Kilbourn Aue.,
Chicago, 60652 USA, potni list, št.
P00956302. gnt-203152
Korošec Urška, Majaronova 6, Ljubljana,
potni list, št. P00015002. gno-203032
Košec Gregor, Kosovelova 11, Celje,
potni list, št. G 828 – skupinski potni list,
izdala UE Celje. gni-203188
Krivec Milena Ana, Žibertova 1, Ljubljana,
potni list, št. P00682455. gnc-202844
Krznar David Aleš, Kersnikova 5,
Ljubljana, potni list, št. P00658865.
gnl-203110
Kuhar Mirko, Lendavsko naselje 36,
Murska Sobota, potni list, št. P00758199.
gnv-203025
Leskovšek Ivan, Via Ravti 28, 38030
Rovere della Luna, Italija, potni list, št.
P00072740. gng-203294
Likar Maja, Sojerjeva 39, Ljubljana, potni
list, št. P00688509. gnf-202916
Mikeln Renata, Novinarska 1a, Ljubljana,
potni list, št. P00446064. gne-203317
Orel Darjo, Griže 19, Sežana, potni list,
št. P00296148. gne-203017
Poljanec Marič Ivka, Lipa 92, Beltinci,
potni list, št. P00135888. gnw-203024
Pompe Drago, Gorica pri Šmartnem
34e, Celje, potni list, št. P01073260.
gne-202917
Prajndl Andrej, Negova 24, Spodnji
Ivanjci, potni list, št. P00996514.
gnz-203021
Salešević Ibrahim, Danile Kumarjeve
ulica 2, Ljubljana, potni list, št. P00781191.
gnc-203194
Salešević Rumenka, Danile Kumarjeve
ulica 2, Ljubljana, potni list, št. P00781189.
gny-203197
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Salešević Sandi, Danile Kumarjeve
ulica 2, Ljubljana, potni list, št. P01108083.
gnb-203195
Salešević Sandra, Danile Kumarjeve
ulica 2, Ljubljana, potni list, št. P00781192.
gnd-203193
Sluga Jaka, Pregljeva 117, Ljubljana,
potni list, št. P00447645. gnc-203119
Sreš Uršula, Nova Cerkev 61a, Nova
Cerkev, potni list, št. 6-827 – skupinski potni
list za devet oseb in vodja skupine, izdala
UE Celje. gno-203157
Škorić Goran, Rodetova 2, Grosuplje,
potni list, št. P00352785. gnt-202827
Štumberger Denis, Zgornji Velovlek
13A, Destrnik, potni list, št. P00629183.
gne-203192
Visković Goran, Mariborska cesta
15, Dravograd, potni list, št. P00853484.
gnf-202791
Zabavnik
Bogdan,
Volčji
Potok
39/i, Radomlje, potni list, št. P00976268.
gne-203242

Osebne izkaznice
Ajdnik Stanislav, Spodnje Laže 14,
Loče pri Poljčanah, osebno izkaznico, št.
001665114. gnq-203230
Antonaz Matjaž, Šolska ulica 3, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000183023. gnw-202949
Aram Irena, Vrbje 84, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000689499. gnu-203076
Arh Miha, Ulica Matije Blejca 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001250030.
gnn-203058
Babajić Nina, Hajdoše 22, Hajdina,
osebno
izkaznico,
št.
001103898.
gns-203228
Balažic Uroš, Ulica Štefana Kovača 128,
Turnišče, osebno izkaznico, št. 001411908.
gnz-202871
Belin Janko, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000184535.
gnf-203291
Berce Silva, Livadna ulica 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000294713.
gny-202972
Bevec Matevž, Slape 60, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000892271.
gnu-203005
Bračika Ana, Sela pri Šentjerneju 4,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 001645795.
gnc-203044
Brglez Dušan, Podgrad na Pohorju 9,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 000958061.
gnk-203036
Bučar Borut, Gosposka ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000345387.
gnk-202986
Burnik Konrad, Voljčeva cesta 15,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000322179.
gnj-203037
Cej Andrej, Ulica Marije Tomca 4,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000728450.
gne-202867
Chvatal Damijan, Apno 38, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001034831. gny-202947
Colja Mitja, Miklavška ulica 9b, Maribor, osebno izkaznico, št. 001464613. gnw-202974
Colnar Hugo, Šegova ulica 120, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001059290.
gnd-203043

Cvelbar Sabina, Gorjupova cesta 10a,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
000600816. gnk-203065
Čeh Željko, Cesta Andreja Bitenca 114,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000653550.
gni-202988
Čepek Regina, Tovarniška cesta 14,
Ceršak, osebno izkaznico, št. 000261796.
gnf-203041
Črnkovič Slavko, Zgornje Gorje 37,
Zgornje Gorje, osebno izkaznico, št.
000712481. gns-202978
Demšar Frančiška, Kapucinski trg
15, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000450339. gnx-203073
Denžič Mateja, Zagaj 49, Bistrica ob
Sotli, osebno izkaznico, št. 001028340.
gnk-202836
Dvoršak Stanka, Koroška cesta 59,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000126170.
gnh-202964
Emeršič Ludvik, Vrablova ulica 72,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000894439.
gnz-202971
Es Matej, Nova Cerkev 109, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 001288905.
gnr-202979
Florijančič Alojzija, Ziherlova 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001462182.
gng-202840
Furlan Rok, Založnikova ulica 33,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000906028. gno-202982
Fužir Janja, Nove Trate 40, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001029500.
gnb-203045
Fužir Marija, Nove Trate 40, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
000079835.
gnz-203046
Grabnar Peter, Trg revolucije 15,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000928827.
gng-203040
Grčar Maja, Seliškarjeva ulica 2a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000787585.
gnu-203001
Gregorc Alojz, Ribnica na Pohorju 85,
Ribnica na Pohorju, osebno izkaznico, št.
000960179. gnr-203054
Grepo
Sterle
Marija,
Snebersko
nabrežje 76, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001619570. gnh-202989
Grželj Radivoj, Seča 185, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000834755.
gnq-202955
Hauptman Mitja, Clevelandska ulica 17a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001893758.
gnd-202993
Heric Rok, Preglov trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001698190.
gny-202822
Hernec Avgust, Sp. Pirniče 53c, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 000552971.
gnq-202830
Hoareau Kristjan, Dobrava 29, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001493623.
gnv-203050
Hodnik Darja, Gornja Bistrica 127,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 000481677.
gny-202872
Hodošček Igor, Markišavci 31, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001517317.
gny-203072
Hrenovec Lotrič Urška, Papirnica
1, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001842535. gnv-203075
Hrovatin Anton, Plavje 70, Škoﬁje, osebno
izkaznico, št. 001147805. gnv-202950
Hudorovac Anka, Lokve 30, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001659743.
gnd-202868
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Hudorovac Šaban, Dobruška vas 35,
Škocjan, osebno izkaznico, št. 00176882.
gnh-203239
Jager Marija, Goričica 12, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 000900050. gng-202865
Jakončič Boris, Pod vinogradi 21,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001727884.
gnx-203023
Jurinčič Vladko, Kozloviči 1, Marezige,
osebno
izkaznico,
št.
000445494.
gnu-202951
Juteršek Marta, Ljubljanska cesta 33,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001565664.
gno-203057
Kac Danica, Tomaška vas 33, Šmartno
pri Slov.Gradcu, osebno izkaznico, št.
001497076. gnk-202861
Kac Lupinc Olga, Bezjakova ulica 3,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 000840517.
gng-202969
Kaloh Roman, Greenwiška cesta 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000592097.
gnn-202962
Kamenicki Roza, Šalek 97, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000085606.
gnh-202864
Kartuš Matej, Parižlje 91, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
001574916.
gnt-203077
Kocjančič Ana, Hrastovlje 11, Črni
Kal, osebno izkaznico, št. 000795202.
gnw-202953
Kostandinović Mara, Cesta v Gorice 19b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001555918.
gnw-203003
Kovačič Franc, Ulica heroja Šaranoviča
10, Maribor, osebno izkaznico, št.
000903003. gnd-202968
Kozjek Ljudmila, Setnica 12b, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 001834377.
gnp-203006
Krajnc Marjan, Na jami 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000129402.
gnm-202984
Kraševec Jurij, Bračičeva ulica 20,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001396115.
gnl-203035
Kreft Franc, Murski črnci 28f, Tišina,
osebno
izkaznico,
št.
001461446.
gnz-203071
Krivec Milena Ana, Žibertova 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001370804.
gnd-202843
Kulovec Matej, Seidlova cesta 66, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001609347.
gng-203240
Kuzma Jožef, Ulica Staneta Rozmana 4,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000495377.
gng-202869
Lamut Sandra, Cesta zmage 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000112046.
gnf-202966
Lavrič Aleš, Gorenje Polje 1, Straža,
osebno
izkaznico,
št.
000204949.
gnf-203241
Leban Felicijan, Jeretinova ulica 22,
Celje, osebno izkaznico, št. 000732245.
gnq-202980
Lebar Katarina, Golouhova ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001499995.
gny-202997
Lenarčič Olga, Prušnikova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001509698.
gnr-203004
Leskovšek Zoran, Slivnica pri Celju 17a,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001895059.
gnf-202866
Levstek Karla, Medvedova cesta 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001442335.
gnt-203002
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Ličen Luka, Gradnikov trg 4, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 001510480.
gnn-202958
Likar Hilarija, Morova ulica 2, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 001786832.
gnu-203051
Majcen Marjan, Pacinje 27a, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
001337347.
gnl-202860
Malus Bojan, K cerkvi 4, Orehova
vas, osebno izkaznico, št. 001750692.
gnx-202873
Markovič Albina, Kog 19, Kog, osebno
izkaznico, št. 001543873. gnb-203070
Marolt Boštjan, Maroltova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000875880.
gnn-202983
Maruša Gašper, Novo Celje 6, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
001003557.
gns-203078
Matanović Manda, Oljčna pot 6, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000183629. gnt-202952
Mesarič Vid, Kotnikova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001802251.
gnj-202987
Mežič Aleksandra, Velika vas pri Krškem
44, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 000370588. gnf-203066
Mohorič Matija, Dolenja vas pri Polhovem
Gradcu 10, Polhov Gradec, osebno
izkaznico, št. 001036198. gnw-203178
Mohorko Anja, Spodnje Škoﬁje 59a,
Škoﬁje, osebno izkaznico, št. 001858428.
gnx-202948
Naraločnik Alan, Cesta na Loko 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001508998.
gnc-202994
Novak Janez, Hrastje 138, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000701474. gnm-202959
Oblak Jurij, Pot v Bitnje 20, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001716226. gnl-202960
Omejc Vida, Cesta na Bokalce 20d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000315011.
gnk-203011
Orel Nada, Ulica heroja Nandeta 38,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001851828.
gnu-202976
Peric Valter, Lepa cesta 50, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000408725.
gno-202957
Pervinšek Genoveva, Mala vas 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000443247.
gnm-203009
Pešić Dragoslav, Linhartova cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000350043.
gng-202990
Pﬁfer Terezija, Mladinska ulica 9, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001547858. gne-203042
Polajžer Andrej,
Hrastovec
130,
Zavrč, osebno izkaznico, št. 000846904.
gnt-203227
Polanec Monika, Ulica borcev NOB 17,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001221689. gnp-202956
Poles Nadja Marija, Tublje 21a,
Kozina, osebno izkaznico, št. 000502762.
gnh-203189
Poplatnik Antonija, Trubarjeva cesta 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000073758.
gnn-203008
Predovnik Ana, Grablovičeva ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001683090.
gnf-202991
Race Danilo, Sv Anton, Tomažiči 14,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 000699262.
gnq-203184
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Radojević Siniša, Šaleška cesta 2c,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001742544.
gni-202863
Rajhart Dejan, Cesta revolucije 1a,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001598413.
gne-203067
Reja Neža, Pražakova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001453590.
gnl-202985
Rojc Martina, Sp. Rudnik II/2a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000428762.
gne-202992
Romih Cvetka, Knafelčeva ulica 34,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001245056.
gng-202965
Schmautz Janez, Zadobrovška cesta
31a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000742412. gno-203007
Skledar Martin, Apače 8, Apače, osebno
izkaznico, št. 001019506. gnu-203226
Skralovnik Zoﬁja, Samostanska ulica
10, Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000995698. gnp-203056
Skubin Petra, Sostrska cesta 43a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001888909.
gnz-202996
Slapšak Anica, Klanska ulica 5,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000359632.
gnw-203249
Slapšak Julij Karl, Klanska ulica 5,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000002568.
gnx-203248
Smrekar Ivan, Pot na Poljane 24,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000576968.
gnh-203039
Smrekar Jana, Pot na Poljane 24,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000577048.
gni-203038
Šauperl Rajko, Plečnikova ulica 3, Maribor,
osebno izkaznico, št. 000533339. gnt-202977
Šinkovec Hermina, Trška Gora 24,
Krško, osebno izkaznico, št. 000986386.
gnh-203064
Škerbec Peter, Koroška cesta 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001287016.
gnv-202975
Škerget Klemen, Hrastje 14, Limbuš,
osebno
izkaznico,
št.
001570214.
gnx-202973
Škorić Goran, Rodetova 2, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000273431.
gnu-202826
Šteﬁč Andrej, Dragučova 34, Pernica,
osebno
izkaznico,
št.
001824128.
gni-202963
Teraš Ester, Ulica Moše Pijada 38,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000947940.
gne-202967
Traven Tomaž, Na Dole 4, Vodice, osebno
izkaznico, št. 001459836. gnl-203010
Trivunčević Sanja, Novi svet 17, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000518623.
gno-203307
Turk Zoran, Miklošičeva 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001286743.
gnr-203304
Turnšek Marija, Žamenci 9, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
000715941.
gnr-203229
Zagorc Denis, Topniška ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001844920.
gnx-202998
Zlatar Roza, Samostanska ulica 10,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
000995706. gnq-203055
Zupančič Elizabeta, Novakova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001823492.
gnv-203000

Žemlja Vilko, Vrba 33a, Žirovnica, osebno
izkaznico, št. 001091617. gnd-203068
Žganjar Tomaž, Sattnerjeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001078626.
gnb-202995
Žitnik Peter, Dunajska 147, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001302370.
gnt-203052

Vozniška dovoljenja
Antolič
Nataša,
Gradišče
6,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 16686, izdala UE
Brežice. gnu-202851
Anžur Ivica, Podmilniška cesta 10,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S2092815, reg. št.
104521, izdala UE Ljubljana. gnu-203276
Avsenik Peter, Partizanska pot 4a,
Jesenice,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH, št. S1498079, izdala UE Jesenice.
gnt-202877
Ban Igor, Birčna vas 64, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2154538, reg. št. 40892, izdala UE Novo
mesto. gni-203238
Blatnik Tomaž, Polom 7, Stara Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1479002, reg. št. 12947, izdala UE
Kočevje. gnk-203061
Bobnar Vesna, Sela 32C, Dolenjske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S776604, reg. št. 30909, izdala UE Novo
mesto. gnj-202937
Bohinec Boštjan, Cven 51, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S1499340, izdala UE Ljutomer. gnj-202887
Bole Domen, Zvirče 81, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1563637, reg. št.
8337, izdala UE Tržič. gnc-203094
Božič Alojzij, Smrekarjeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1865047, reg. št. 48010,
izdala UE Ljubljana. gnk-203286
Brglez Dušan, Podgrad na Pohorju 9,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/g BGH, št. S001689591, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnm-203034
Brišar Matjaž, Gunceljska cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S2142511, reg. št. 242503
– voznik začetnik, izdala UE Ljubljana.
gnw-202899
Car Ljubomir, Kočevarjeva 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S249244, izdala UE Maribor. gnr-203254
Ceglar Borut, Ulica bratov Mernik 10a,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S001723142, reg. št. 4474, izdala
UE Slovenske Konjice. gnc-203244
Cigoj Adrijan, Selo 30a, Črniče, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH, št.
S2055995, reg. št. 11453, izdala UE
Ajdovščina. gnt-203252
Crnkić Arnela, Tomišelj 42D, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. D2116018, reg. št.
246457, izdala UE Ljubljana. gnh-203289
Cvek Tina, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2145634, reg. št. 200762,
izdala UE Ljubljana. gnv-202900
Čeh Željko, Cesta Andreja Bitenca
114, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, reg. št. 67349, izdala UE Ljubljana.
gnv-203275
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Černela Jožica, Gmajna 38, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2144944, reg. št. 201584, izdala UE
Ljubljana. gnk-202911
Debevec Jolanda, Goričica pod Krimom
14, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2092118, reg. št. 218659, izdala UE
Ljubljana. gnk-203261
Dodič Matina, Bežkova 5, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 68306, reg. št. 49064. gnx-202798
Druže Sabina, Kniﬁčeva ulica 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S802051, reg. št. 71585, izdala UE Maribor.
gnx-202848
Erjavec Tomaž, Brilejeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1244399, reg. št. 38282, izdala UE
Ljubljana. gnx-203273
Fišinger Črtomir Peter, Ljubljanska cesta
61, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S001181220, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnn-203033
Fujs Božo, Na Kresu 22, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2200221, reg. št. 60614, izdala UE Kranj.
gny-203047
Furlan Rok, Založnikova ulica 33,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S2080403, reg. št. 154966,
izdala UE Ljubljana. gnn-203283
Gale Jože, Volavlje 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1917343, reg. št. 50049, izdala UE
Ljubljana. gnj-203287
Gale Milena, Volavlje 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S1873446, reg. št. 40419, izdala
UE Ljubljana. gni-203288
Gale Peter, Litijska cesta 276C, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1866317, reg. št. 194802, izdala UE
Ljubljana. gnq-202834
Gjergjek Sandra, Ivana Regenta 29,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
S1812557. gnh-202939
Gnidovec Andrej, Brezje pri Grosupljem
76, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S969725, reg. št. 172543, izdala
UE Ljubljana. gnu-203251
Grčar Maja, Seliškarjeva ulica 2a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1367885, reg. št. 234674, izdala UE
Ljubljana. gno-203282
Hamidović Alma, Medovičeva 23, Rijeka,
Hrvaška, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1490766, reg. št. 241512, izdala UE
Ljubljana. gns-203278
Hvala Dario, Zagrajškova ulica 44,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1354417, reg. št. 51730, izdala UE Kranj.
gnk-202886
Jan Miha, Jakčeva ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2113999, reg. št. 242251, izdala UE
Ljubljana. gnp-202906
Jankovič Peter, Goriška ulica 63,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1825603, reg. št. 263096,
izdala UE Ljubljana. gnr-202904
Jazbec Vesna, Tržišče 11c, Tržišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1405230, reg. št. 12203, izdala UE
Sevnica. gnl-202885
Jocić Marija, Ulica Vita Kraigherja 22,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S495441, reg. št. 96792, izdala UE Maribor.
gnq-203255

Josić Predrag, Ulica Miroslava Antiča 70,
Dubica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S2135847, reg. št. 276008, izdala UE
Ljubljana. gnq-203284
Justin Uroš, Kurirska pot 18, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S551085, reg. št. 9222, izdala UE Vrhnika.
gnv-202875
Juvan Fedja, Ulica Hermana Potočnika
23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1251967, izdala UE Ljubljana.
m-1460
Kadunc Petra, Slovenska cesta 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1489905, reg. št. 244836, izdala UE
Ljubljana. gnu-202901
Karadža Maria, Clevelandska ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2134972, reg. št. 273765, izdala UE
Ljubljana. gnq-202905
Kladošek
Iva,
Prešernova
1,
Senovo, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 21415, izdala UE
Krško. gnc-202894
Klanšek Olga, Vrhovo 99, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S490707, reg. št. 5393, izdala UE Laško.
gnz-202896
Klen Jasna, Hudovernikova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2028710, reg. št. 198596,
izdala UE Ljubljana. gnl-203285
Kodelja Manja, Cankarjeva ulica 20,
Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14156. gnv-202850
Kodrič Franc, Košenice 65, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S924400,
reg. št. 25113, izdala UE Novo mesto.
gnj-203237
Kojc Robert, Vinička vas 11, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001510830, reg. št. 11606, izdala UE
Lenart. gnw-202874
Kolarič Dejan, Krožna 1, Beltinci, vozniško
dovoljenje, št. S1838762. gnf-202941
Korenjak Janez, Zbelovska Gora 58,
Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
AFGH, št. S2065128, reg. št. 15074, izdala
UE Slovenske Konjice. gnb-203245
Kovačević Josip, Cankarjeva cesta 19,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001304845, reg. št. 9988, izdala UE Tržič.
gnl-203085
Krasniqi Gjevat, Vodenska cesta 30,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2109971, reg. št. 10607,
izdala UE Trbovlje. gnz-203246
Krebelj Tatjana, Pretnerjeva ulica 8,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S111549, reg. št. 9671, izdala UE Postojna.
gnr-202954
Kreitner Renato, Starše 56, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1472281, reg. št. 108425, izdala UE
Maribor. gnp-203256
Krempl Mitja, Leskovec 119b, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S988580,
izdala UE Slovenska Bistrica. gns-202882
Križnar Uršula, Žiganja vas 60b, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1970319, reg. št. 11572, izdala UE
Tržič. gng-203090
Lešnjak Melita, Vegova ulica 1, Moravče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2021771, reg. št. 33784, izdala UE
Domžale. gnm-203084
Levstek Karla, Medvedova cesta 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S64092, reg. št. 567, izdala UE Ljubljana.
gnt-203277
Magajne Nataša, Borisa Kalina 77,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1835516, reg. št. 14643, izdala UE Nova
Gorica. gns-203053
Maselj Bojan, Lukovica pri Domžalah
28, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2058354, reg. št. 28513,
izdala UE Domžale. gnl-203235
Mastnak Vesna, Ponikva 5 a, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. BGH A-50 km/h,
št. S 1579282, izdala UE Šentjur pri Celju.
gno-203207
Mihelčič Blaž, Glavarjeva cesta 56,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S321199, reg. št. 20281, izdala UE Kamnik.
gnp-203231
Mohorič Matija, Dolenja vas pri
Polhovem Gradcu 10, Polhov Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1762007, reg. št. 36760, izdala UE
Ljubljana. gnv-203179
Mravlje Boris, Levstikov trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1706432, reg. št. 81493, izdala UE
Ljubljana. gno-202907
Muzliukaj Sefer, Kosovska Mitrovica,
Istok, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2098104, reg. št. 270032.
gns-202828
Nikolić Rajko, Ulica bratov Bezlajev 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S1491199, reg. št. 237289, izdala UE
Ljubljana. gnu-203176
Oštrbenk Anja, Rimska cesta 38, Čatež
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2153142, reg. št. 19367,
izdala UE Brežice. gnt-202902
Perne Nevenka, V Varde 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2091616, reg. št. 119688, izdala UE
Ljubljana. gnz-203271
Podgornik Rajko, Pod Brajdo 6, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. S000794330, izdala UE Tolmin.
gnf-202891
Podpečan David, Bukovlje 5, Stranice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1413464,
reg. št. 12975, izdala UE Slovenske Konjice.
gnd-203243
Pogorevc Damijan, Pokoše 32, Zgornja
Polskava,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEFGH, št. S1402947, reg. št. 17611,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnp-202881
Polanc Ivo, Javornik 31, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 13638, izdala UE Ravne na
Koroškem. gng-202890
Pušnik Simon, Lahov graben 38,
Jurklošter, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S2107684, reg. št. 12449,
izdala UE Laško. gnb-202895
Radilović Sašo, Pražakova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2137365, reg. št. 141066, izdala UE
Ljubljana. gnk-203311
Remar Rupert, Podboršt 13, Šentjanž,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S311684, reg. št. 1284, izdala UE Sevnica.
gnm-202884
Rojc Martina, Spodnji Rudnik II/2a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1779509, reg. št. 77826,
izdala UE Ljubljana. gnr-203279
Romih Anton, Knafelčeva ulica 34,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S673673, reg. št. 43306, izdala UE Maribor.
gns-203253
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Romih
Cvetka,
Knafelčeva
34,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1765463, izdala UE
Maribor. gno-203257
Simić Vladimir, Andreaševa ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, št. S1717527, reg. št. 97608,
izdala UE Ljubljana. gnn-203308
Sjekloča Ljubica, Na Gaju 14f, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2087183, reg. št. 50153, izdala UE
Ljubljana. gnf-203316
Slanšek Maruša, Cesta notranjskega
odreda 36a, Stari trg pri Ložu, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S2138618, reg. št.
2727, izdala UE Ljubljana. gnw-202999
Smolnikar Miran, Bevkova ulica 6,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S1620750, reg. št. 20213, izdala UE
Domžale. gnk-203236
Smrekar Jana, Pot na Polane 24,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1677059, reg. št. 1134,
izdala UE Vrhnika. gnn-203233
Smrekar Janez, Pot na Polane 24,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1006724, reg. št. 5639, izdala UE Vrhnika.
gno-203232
Stojanovska Radmila, Cesarjeva ulica
60, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S779327, reg. št. 27300, izdala UE
Novo mesto. gnv-202800
Strajnar Mitja, Dolenje gadišče 5,
Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1185635, izdala UE Novo mesto.
gnw-202799
Stres Špela, Zatolmin 43a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2010442, reg. št. 10014, izdala UE
Ljubljana. gnw-203274
Strupeh Antonija, Krmelj 28a, Krmelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1669950, reg. št. 973, izdala UE Sevnica.
gnn-202883
Šegalo Sonja, Vodnikov naselje 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1716153, reg. št. 210538,
izdala UE Ljubljana. gnb-203270
Šinkić Klavdija, Ulica Veljka Vlahovića
29, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1177087, reg. št. 93210, izdala UE
Maribor. gnn-203258
Škrlj Gorazd, Tolminskih puntarjev 28,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. SA 91016, reg. št. 5929, izdala UE Nova
Gorica. gni-202938
Štebrenc
Peter,
Koroška
cesta
26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S94300, reg. št. 6661,
izdala UE Maribor. gnm-203259
Štrus Antonija, Pod Strahom 11, Škoﬂjica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2027076, reg. št. 151710, izdala UE
Ljubljana. gng-203269
Tarman Mihael, Cesta na Breg 18,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S1957624, reg. št. 7086, izdala UE
Vrhnika. gnu-202876
Tiganj Azra, Pot na Rakovo jelšo 309,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1673988, reg. št. 24377,
izdala UE Kamnik. gny-203272
Tokar Sabina, Ulica Jana Husa 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1372471, reg. št. 235887, izdala UE
Ljubljana. gnd-203268
Tomažič Franc, Nova Lipa 29, Vinica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S2173662, reg. št. 13319, izdala UE
Črnomelj. gnq-203234
Tovornik Franc, Bohoričeva cesta
4, Senovo, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, reg. št. 8663, izdala UE Krško.
gnd-202893
Travner Hana, Muzejski trg 3, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BEGH,
št. S1741921, reg. št. 37817. gnz-202946
Trivunčević Sanja, Novi svet 17, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 26888, izdala UE Škofja Loka.
gnp-203306
Vajs Tadej, Muščak 44, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 14890,
izdala UE Gornja Radgona. gnu-202801
Viršek Roman, Adamičeva cesta 1a,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1435442, reg. št. 19458, izdala UE
Grosuplje. gnv-203250
Vodopivec Franc, Selce 67, Pivka,
vozniško dovoljenje, reg. št. 3051.
gnb-202945
Voros Matej, Obirska ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2094905, reg. št. 166373, izdala UE
Ljubljana. gnd-202897
Vrhovnik Damijan, Zasavska cesta 43E,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1590852, reg. št. 33969, izdala UE Kranj.
gnq-202909
Zalokar Olga, Tartinijeva ulica 4, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 40880, reg. št. 10193, izdala UE Izola.
gnr-202879
Zbil Štefan, Prvomajska ulica 15,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, reg. št. 23187, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnj-203266
Zidanšek Roman, Andreaševa ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1250339, reg. št. 223948, izdala UE
Ljubljana. gns-202903
Zorenč Ivo, Dekmanca 25, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1363523, reg. št. 19308. gne-203267
Zupanc Anton, Forme 4, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S726778,
reg. št. 15074, izdala UE Škofja Loka.
gnx-203048
Zupanič Pajnič Irena, Kumrovška ulica
13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1366718, reg. št. 224059, izdala
UE Ljubljana. gnh-202914
Žabjek Katarina, Trpinčeva ulica 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1566817, reg. št. 252394, izdala UE
Ljubljana. gnn-202908
Žalman Mateja, Cankova 74a, Cankova,
vozniško
dovoljenje,
št.
S1187788.
gnk-202940
Žganjar Tomaž, Sattnerjeva ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2093710, reg. št. 66451, izdala UE
Ljubljana. gnp-203281
Žiberna Tibor, Prešernova ulica 2c,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S1529020, reg. št. 9571, izdala UE
Postojna. gny-203247

Zavarovalne police
Arh Anton, Hrastje 5, Cerklje ob Krki,
zavarovalno polico, št. 756657, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-203166

Badovinac Zlata, Čevljarska ulica 2,
Koper – Capodistria, zavarovalno polico, št.
41402000401. gnr-202929
Bek Andrej s.p., Velike Rodne 14,
Rogaška Slatina, zavarovalno polico, št.
0668077, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnb-203170
Cvetko Gregor, Stara Vrhnika 22, Vrhnika, zavarovalno polico, št. 40 280931, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gng-203290
Černe Tomaž, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0787107, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnj-202862
Damigro d.o.o., Sokolska 19, Maribor,
zavarovalno polico, št. 322585, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gni-203163
Dornik
Sergej,
Dvorjane
92,
Spodnji Duplek, zavarovalno polico,
št. 00101770679, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. m-1429
FIRA d.o.o., Taborska 13, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 1024314, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt-203302
Jakšič Ivan, Podlubnik 302, Škofja
Loka, zavarovalno polico, št. 1030103.
gnc-202919
Klun Marjan, Pod hribom cesta II/2,
Grosuplje, zavarovalno polico, št. 1026695,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnl-202835
Kostrevc Ivan, Volčje 18a, Sromlje,
zavarovalno polico, št. 281703, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gny-202922
Kraner Vinko, Ledina 4, Maribor,
zavarovalno polico, št. 40295108, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-1483
Kukovec Gabrijela, Puče 59, Koper –
Capodistria, zavarovalno polico, št. 186697,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnp-203181
Marolt Matjaž, Drtija 59, Moravče,
zavarovalno polico, št. 245048, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnv-203225
Plaznik Andrej, Seidlova cesta 62,
Novo mesto, zavarovalno polico, št.
AO 00101869270, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnh-202814
Stupar Sonja, Kandijska cesta 77, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 179710.
gnx-202923
Tavčar Zoran, Dutovlje 138, Dutovlje,
zavarovalno polico, št. 41402000680, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-203175
Venta Andrej, Ahacljeva ulica 11, Maribor,
zavarovalno polico, št. 869627 – 45% bonus.
m-1436

Spričevala
Ambrož Andrej, Lahovče 40, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev Ljubljana, izdano leta 1988.
gnz-202796
Angelovič Milan, Ljubljanska 58, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Ivana Kavčiča Ljubljana, št. 202, izdano
leta 1969, izdano na ime Anđelović Milan.
gnj-202912
Anžič Klara, Tomšičeva ulica 4, Slovenska
Bistrica, maturitetno spričevalo II. gimnazije
v Mariboru, izdano leta 2004. m-1455
Arh Petra, Hruševo 40, Dobrova,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje šole
Domžale. gnm-202809
Arzenšek Jože, Turno 1, Gorica pri
Slivnici, spričevalo 1. letnika SŠGT Celje
– smer kuhar, izdano leta 2005. m-1489
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Benigar Špela, Smledniška cesta 18,
Kranj, spričevalo 1. letnika SGŠ Bled,
izdano leta 1998. gnz-203171
Benigar Špela, Smledniška cesta 18,
Kranj, spričevalo 2. letnika SGŠ Bled,
izdano leta 2000. gny-203172
Benko Nina, Cesta v Log 24, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 4. in 5. letnika
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 2004. gno-202932
Blatnik Petra, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
indeks, št. 81474428, Univerza Maribor.
gnh-203214
Bogataj Romana, Zahonce 4, Vransko,
spričevalo o končani OŠ Borovnica, izdano
leta 1989. gnh-203164
Bojnec Tadeja, Rožna ulica 9, Murska
Sobota, indeks, št. 61169807, Pedagoška
fakulteta Maribor. gnj-203162
Božič Borislav, Hrastovec 1, Velenje,
indeks, Srednje elektro šole Velenje.
gnj-203262
Ceraj Matjaž, Okrogarjeva 14, Celje,
spričevalo 4. letnika in spričevalo o poklicni
maturi Šolskega centra Celje – poklicna
in tehniška strojna šola, izdano leta 2002.
gnb-203295
Ciglar Ivanka, Ul. Pohorskega bat. 65,
Maribor, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem – smer gostinski tehnik, izdano
leta 1988,1989. m-1473
Čopić Boban, Verje 33, Medvode,
indeks, Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ljubljana. gnq-203280
Ćeman Enez, Dolenjska cesta 156,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Prežihov
Voranc, izdano leta 1991. gnp-202831
Demiraj Ardijon, Trdinova 9, Maribor,
spričevalo o končani Osnovni šoli Martin
Konšak v Mariboru, izdano leta 1999.
m-1442
Djurić Nada, Trdnjava 17, Kočevje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje tekstilne šole
Kočevje, izdano leta 1996, 1997 in 1998.
gnr-203204
Dodič Martina, Bežkova 5, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Koper. gnw-202803
Đorđević Vanja, Pot na Fužine 7,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok Litostroj. gnn-202858
Ferek Milan, Podgora pri Dolskem 26,
Dol pri Ljubljani, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje šole tehničnih strok Domžale.
gnd-203293
Ferk Irena, Vodovodna 29, Ceršak,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole
v Mariboru – Tehnična gimnazija, izdano leta
2005. m-1487
Geiser Dimitrij, Ulica 8. februarja 33,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo
in turizem v Mariboru-smer kuhar, izdano
leta 1998. m-1456
Girandon Živa, Kalanova ulica 7,
Medvode, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1997. gne-203092
Grabrovec Otilija, Podlehnik 3, Podlehnik,
maturitetno spričevalo CSUI Ptuj, izdano
leta 2005, izdano na ime Jelen Otilija.
gnt-202927
Grobljar Boštjan, Jesenovo 8, Čemšenik,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in gostinstvo – smer elektrikar
energetik, izdano leta 1992. gnl-202839

Hartman Primož, Lipica 4, Škofja Loka,
diplomo št. I/943 Srednje šole Iskra v Kranj,
izdana leta 1987. gne-203167
Horvat
Gerd
Anton,
Vaneča
79/A, Puconci, spričevalo 3. letnika
Srednje ekonomske, trgovske in upravno
administrativne šole Murska Sobota, izdano
leta 1993. gnj-203312
Horvat Gerd Anton, Vaneča 79/A, Puconci,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske,
trgovske in upravno admninistrativne
šole Murska Sobota, izdano leta 1994.
gni-203313
Hull Kristjan, Grad 140, Grad, spričevalo
letnih spričeval SERŠ Maribor, izdano leta
1992, 1993 in 1994. gns-202928
Hvalc Luka, Kameno 14a, Šentjur,
maturitetno spričevalo I. Gimnazije v Celju,
izdano leta 1999. gnr-203154
Jakopiček Mario, Prušnikova ulica 18,
Maribor, spričevalo 2. in 4. letnika SERŠ v
Mariboru, izdano leta 2003, 2005. m-1446
Jakovac Borut, Kersnikova ulica 4,
Maribor, indeks, št. 81445282, izdala
Poslovno ekonomska fakulteta. m-1458
Jančar Gregor, Povšetova ulica 20,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Poljane,
izdano leta 1999. gnn-203183
Jerovšek Nina, Zg. Senica 27, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravno
administrativne šole Kranj, izdano leta 2003.
gnh-203264
Jeršin Klavdija, Predstruge 15a, VidemDobrepolje, spričevalo 1., 2., 3. in 4.
letnika Srednje šole za pošto, ekonomijo
in telekomunikacije, izdano leta 1995-1998.
gns-203182
Jesenšek Nina, Ivanje selo 17, Rakek,
spričevalo 2. letnika Waldorfske Gimnazije,
izdano leta 2003. gni-203013
Jušić Zlatka, Na zelenici 3B, Vrhnika,
spričevalo o končani OŠ Cene Štupar
Ljubljana, izdano leta 1999. gnv-203200
Kapež Tanja, Na Livadi 4, Ajdovščina,
spričevalo 2. letnika Srednje šole Nova
Gorica, izdano leta 1994. gnt-203156
Kerič Renata, Janeza Puharja 2, Kranj,
spričevalo 1. letnika STOGŠ Kranj, izdano
leta 1991. gni-202813
Klemenčič Miran, Bodislavci 7, Mala
Nedelja, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole v Mariboru-smer mesar, izdano
leta 2004. m-1438
Kolednik Natalija, Loka 53, Starše,
spričevalo 1.,2., in 3. letnika Srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1991-1993.
m-1467
Komlenič Dušanka, Ob Blažovnici 84,
Limbuš, spričevalo 4. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje pomorske šole v
Mariboru, izdano leta 1998. m-1464
Kontič Vesna, Petronijeva 4, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje
frizerske šole. gnl-203160
Kostajnšek Sabina, Šomat 15, Zgornja
Velka, diplomo Srednje kmetijske šole
Rakičan – kmetijski tehnik, izdano leta 1989.
m-1426
Košir Tomaž, Mavčiče 85, Mavčiče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske in cestno prometne šole Škofja
Loka, smer avtomehnik, izdano leta 1992.
gni-202838
Kovačec Miha, Adamičeva ulica 17,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
gradbene in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2001. gnf-203116
Kramberger Dejan, Dupleški vrh 17,
Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem
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izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Mariboru – smer kuhar dualni sistem, izdano
leta 2002. m-1445
Kristl Matjaž, Jurovski dol 68, Jurovski
Dol, indeks, št. 93511167, izdala FERI v
Mariboru. m-1453
Kučević Selma, Cesta v Mestni log 40a,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Cene
Štupar – pomočnik pek, slaščičar, izdano
leta 2000, 2001 in 2002. gni-202892
Kunčič Melita, Rožna dolina, cesta IX/28,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za računalništvo Ljubljana, izdano leta
1983 in 1984, izdano na ime Kosmač Melita.
gnp-202981
Kurbos Natalija, Gubčeva ulica 10,
Lenart v Slov.goricah, spričevalo 1.,2.,3.
letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Mariboru-smer kuhar, izdano leta
2001,2002,2003. m-1482
Kusić Aleksandra, Golnik 112, Golnik,
indeks, Srednje zdravstvene šole Ljubljana.
gng-203265
Lah Tina, Drapšinova 5a, Celje, spričevalo
3. letnika Šolskega centra Celje, kemijski
tehnik, izdano leta 2000. gno-202832
Lazar Miran, Ojstriška vas 40, Tabor,
spričevalo 2. letnika Poslovno komercialne
šole Celje, izdano leta 2002. gnz-202921
Lazarević Maja, Betnavska cesta 26,
Maribor, spričevalo o poklicni maturi Srednje
zdravstvene šole v Mariboru, izdano leta
2004. m-1465
Leštan Anja, Podolga njiva 5, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ
Brezovica, izdano leta 2001. gnr-202829
Lipaj Arbresha, Jocova 58, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 2005. m-1492
Lulić Mladen, Zaprta ulica 1, Izola –
Isola, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kemijske šole Ljubljana. gng-203190
Magdič Pavel, Maistrova ulica 24,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje glasbene in baletne šole v Mariboru,
izdano leta 1999. m-1443
Majer Saša, Cesta Viktorja Svetina 18,
Jesenice, spričevalo 5. letnika Ekonomske
šole, ekonomski tehnik. gnx-203173
Markelc Bojan, Vrečarjeva ulica 57,
Škoﬂjica, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 1997-2000.
gnu-203059
Markelj Jernej, Zg. Bistrica 83, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Prve gimnazije
Maribor, izdano leta 1999. m-1478
Markuš Igor, Frana Kovačiča 1, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Mariboru – smer ek.kom.
tehnik, izdano leta 1996. m-1466
Martinjak Bine, Ulica Milene Korbarjeve
5, Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole Kranj, Ekonomska Gimnazija, izdano
leta 2001. gnn-202933
Mažgon Jernej, Aškerčeva ulica 16,
Maribor, spričevalo 2.,3.,4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
policijske šole v Tacnu, izdano leta
1995,1996,1997. m-1476
Medved Simon Peter, Dragonja vas
40 a, Cirkovce, spričevalo 3., 4., letnika
in spričevalo o zaključnem izpitu Strojne
šole Ptuj – smer strojni tehnik, izdano leta
1998,1999. m-1472
Mejač Jure, Zadobovška 53, LjubljanaPolje, indeks, št. 31230123, Fakulteta za
farmacijo. gnt-203027
Nerat Uroš, Smetanova ulica 48,
Maribor, spričevalo 2. letnika Srednje šole
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za gostinstvo in turizem v Mariboru – smer
kuhar dualni sistem. m-1461
Nikolić Petar, Partizanska cesta 47,
Škofja Loka, diplomo Srednje kovinarske in
cestnoprometne šole Škofja Loka, izdana
leta 1988. gnz-202821
Novak Suzana, Celjska ulica 14, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Formule
Maribor, izdano leta 1998. m-1447
Oberstar Polonca, Breg 61, Stara
Cerkev, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Kočevje, program tekstilec, izdano leta
1994. gnv-202925
Orehek Aleš, Zoisova 35, Domžale,
diplomo Srednje šole za računalništvo
Ljubljana – naziv računalniški tehnik, izdana
leta 1989. gni-203213
Pangršič Ciril, Kamnogoriška cesta
53, Ljubljana, diplomo Srednje gradbene
tehnične šole v Ljubljana, izdana leta 1966.
gne-203292
Pečnik Blaž, Ozka ulica 3, Celje,
spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Celje, izdano
leta 2001-2004. gnq-203155
Pfeifer Vlasta, Prešernova 7c, Velenje,
diplomo Šolskega centra Edvarda Kardelja
Slovenj Gradec, izdana leta 1987, izdana na
Klanfer Vlasta. gni-203263
Pikovnik Miroslav, Lavričeva 3, Mengeš,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje strojne
šole Ljubljana, izdano leta 1989 in 1990.
gno-202857
Pilepič Rian, 9. korpusa 2, Izola – Isola,
spričevalo 1. letnika Srednje kovinarske
in prometne šole Koper, izdano leta 1998.
gnn-202837
Pirc Alenka, Podgorje 19, Kamnik, indeks,
Srednješolski center PTT. gnc-202823
Planinc Dragica, Papirniška 17, Krško,
spričevalo PTT Srednješolskega centra
Ljubljana, št. I/1217, izdano leta 1995.
gnw-202924
Plavček Alojz, Zrkovci 73, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor, izdano leta
1991. m-1469
Podlesek Boštjan, Noršinci 33, Martjanci,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Murska Sobota – trgovec, prodajalec,
izdano leta 2003. gnt-202852
Podržaj Vesna, Velika Račna 16,
Grosuplje, indeks, št. 01004078, Pedagoška
fakulteta. gnw-202824
Prejac Andrej, Ulica heroja Javtiča 2,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Mariboru,
izdano leta 2002,2003. m-1433
Prerad Alan, Vojščica 6, Kostanjevica na
Krasu, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tehniške šole Koper, izdano leta 2003 in
2004. gnk-203161
Pristovnik Brigita, Visole 145, Slovenska
Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Mariboru, izdano
leta 1990. m-1486
Radek Nikola, Moše Pijade 23 a,
Maribor, indeks, št. 93550481, izdala FERI
v Mariboru. m-1454
Radešček Kristina, Vodnikova cesta 82,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
glasbene in baletne šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnl-202935
Rakušček Niko, Nad izviri 46, Miklavž
na Dravskem polju, indeks, št. 81571150,
izdala EPF Maribor. m-1479
Rečnik Florjan, Škalce 66, Slovenske
Konjice, spričevalo 1. letnika Srednje
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ekonomske šole v Slovenski Bistrici, izdano
leta 2002. m-1441
Režonja Vesna, Lendavska 51, Murska
Sobota, diplomo SDEŠ Murska Sobota,
izdano leta 1985. gnq-202930
Ritonja Alojz, Ribiška 21, Veržej, diplomo
Srednješolskega centra tehniško pedagoške
umeritve Murska Sobota, izdana leta 1989.
gnk-202936
Rupar Simon, Gorenja vas – Reteče
69, Škofja Loka, maturitetno spričevalo
Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1998.
gng-203015
Sagadin Andreja, Ptujska cesta 111 a,
Rače, spričevalo 1.in 2. letnika III. Gimnazije
v Mariboru, izdano leta 1992,1993. m-1449
Sedej Aleksander, Kolodvorska cesta
13, Tržič, spričevalo 8. razreda OŠ
Helene Puhar Kranj, izdano na ime Durić
Aleksander. gny-202847
Sedovnik Valerija, Sr. Dolič 12a,
Mislinja, spričevalo 1. letnika ŠC Slovenj
Gradec, ekonomsko komercialni tehnik.
gnu-202926
Selko Polde, Groblje 3 a, Domžale,
spričevalo 2. letnika, izdal Center strokovnih
šol v Ljubljani – smer avtomehanik, izdano
leta 1976. gnj-203012
Seničar Samo, Ulica frankolovskih
žrtev 43, Celje, indeks, št. 21018625, FDV.
gnq-202880
Stopar Kristina, Bezovica 16, Črni Kal,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
1., 2. in 3. letnika Srednje šole Veno Pilon
– šivilja krojač, izdano leta 1995-1998.
gne-202817
Struna Tomaž, Ragovska ulica 10a,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. letnika Strojne šole,
program avtoklepar, izdano leta 2001.
gne-202942
Šalehar Marija, Turjaško naselje 15,
Kočevje, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Poklicne gostinske šole Milana Majcna v
Ljubljani, izdano leta 1971, 1972 in 1973,
izdano na ime Piuzi Marija. gnt-203177
Šenk Anže, Gradišnikova ulica 6,
Borovnica, spričevalo 3. letnika Ekonomske
srednje šole – smer ekonomska gimnazija,
izdano leta 2002. gnr-203029
Šepetavc Andraž, Kozlovičeva 25, Koper
– Capodistria, spričevalo SEPŠ Koper,
izdano leta 2004. gnw-203174
Škoda Aleš, Češnjica 7, LjubljanaDobrunje, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kmetijske šole Novo mesto, izdano
leta 1982. gny-203222
Škof Ivan, Čermljnšak 45, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Maribo – kmetijski
tehnik, izdano leta 1994. m-1427
Štrauss Kristjan, Glinškova ploščad
25, Ljubljana, maturitetno spričevalo
in spričevalo 3. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem Novo mesto.
gnd-203318
Toromanović Lirim, Pretnarjeva ulica 6,
Postojna, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Srečka Kosovela. gnb-202820
Vasilijević Biljana, Neznanog junaka
21a, Beograd, spričevalo 1. razreda OŠ Vita
Kraigerja Ljubljana, izdano leta 1962, izdano
na ime Mirković Biljana. gne-202842
Vidmar Mateja, Jezero 10a, Preserje,
maturitetno spričevalo Srednje lesarske šole
Ljubljana, izdano leta 1983, izdano na ime
Jesenko Mateja. gnx-203223

Vidovič Borut, Vareja 55, Videm pri Ptuju,
spričevalo o zaključnem izpitu Strojne šole
Ptuj – varilec, ključavničar, izdano leta 2002.
m-1430
Vivod Helena, Zg. Ložnica 4, Zgornja
Ložnica, spričevalo o končani OŠ Slovenska
Bistrica, izdano leta 1984. m-1451
Vodopivec Ingrid, Potok pri Dornbergu
23a, Dornberk, spričevalo 1. letnika
Gimnazije Sežana, izdano leta 1978.
gnp-202806
Vojnović Merc Dušanka, Borštnikova
ulica 128, Maribor, indeks, št. 71094929,
izdala Pravna fakulteta. m-1475
Volf Marjana, Ob progi 9, Gornja
Radgona, indeks, št. 41051063, Fakulteta
za organizacijske vede. gnp-202931
Zadravec Tanja, Ivanjkovci 4, Ivanjkovci,
spričevalo 8. razreda OŠ Miklavž pri
Ormožu, izdano leta 1976, izdano na ime
Ratek Tanja. gng-203165
Založnik Franc, Lindek 9, Frankolovo,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične šole
Celje, program strojni tehnik, izdano leta
1982. gnp-203031
Zdolc Damjan, Opekarna 7, Trbovlje,
maturitetno spričevalo in spričevalo 1. in
2. letnika Gimanzije in ekonomske srednje
šole Trbovlje, izdano leta 1995 in 1996,
maturitetno spričevalo št. 458 izdano leta
1998. gnd-202918
Zevnik Anton, Prežihova ulica 5, Maribor,
spričevalo 5. letnika Srednje gradbene šole
v Mariboru-smer gr. tehnik, izdano leta
2004. m-1434
Zorman Doris, Ulica Ane Zihrlove 6,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za oblikovanje in fotograﬁjo, izdano leta
2002. gnw-203049
Zupet Lilijana, Ljubljanska cesta 45,
Šmarje-SAP, diplomo Srednje šole za
trgovinsko dejavnost Ljubljana, izdana
leta 1984, izdana na Kočevar Lilijana.
gnd-203118
Zvir Uroš, Šentjanž 25, Rečica ob
Savinji, preklic spričevala Srednje lesarske
šole št. 84-120/99, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 86/2005. gne-202792
Žerjal Vit, Dolenji Novaki 50, Cerkno,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad, program PTI,
izdano leta 2004. gnf-203020
Žižek Andreja, Vrtna 16, Hoče, spričevalo
1. in 2. letnika ŽŠ v Mariboru. m-1444
Žižek Marjeta, Sv. Trije Kralji v Slov.
goricah 7, Benedikt, spričevalo 1. letnika
Srednje zdravstvene šole Juga Polak
Maribor, izdano leta 1991, izdano na ime
Mlasko Marjeta. gng-203319
Žnidar Mateja, Stanetinci 43, Cerkvenjak,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole
– smer frizer, izdano leta 2002. m-1448
Žnidaršič Zoran, Višnjevarjeva ulica
4, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole tehniških strok Franca
Leskoška Luke Ljubljana, izdano leta 1990.
gnr-202833
Žokalj Nejc, Bevkova ulica 3, Brežice,
indeks, št. 81611863, izdala EPF v Mariboru.
m-1440
Žolnir Urška, Pernovo 1, Žalec, indeks,
št. 32701080028, Abitura d.o.o. Celje.
gnc-202794
Žugman Rebeka, Gačnik 63 a, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kmetijske šole Maribor –
smer kmetijski tehnik, izdano leta 1999.
m-1468
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Ostali preklici
Ambrož Krejić Suzana, Ig 315, Ig, potrdilo
o opravljenem izpopolnjevanju strokovne
izobrazbe za poklic računovodje, št. R
108/99-00 izdan leta 2000. gnh-203014
Arnuš Denis, Zg. Škoﬁje 68, Škoﬁje,
pooblastila za mornar – motorist, številka A
000203, izdala Uprava RS za pomorstvo.
gny-203147
Babnik Antonio, Kardeljeva ploščad 15,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19400701,
Ekonomska fakulteta. gns-203153
Balaj Nexhat, Belokranjska cesta 37,
Novo mesto, delovno knjižico. gnr-202804
Bec Maja, Marjana Nemca 5, Radeče,
študentsko izkaznico, št. 30024936, izdala
Visoka zdravstvena šola v Mariboru.
m-1481
Bešič Edis, Rozmanova ulica 24c, Ilirska
Bistrica, delovno knjižico. gnk-202815
Božič Beatrice, Gora pri Pečah 3,
Moravče, vozno karto, št. 520074 Š, izdal
Kam bus. gnl-202910
Božič Janez, Pot za Bistrico 42, Domžale,
službeno izkaznico, št. 000684, Ministrstvo
za notranje zadeve. gni-202913
Bratuž Luka, Mlakarjeva 74, Trzin, vozno
karto, št. 580137, izdal Železniška postaja
Domžale. gnc-202944
Brdnik Mojca, Visole 158, Slovenska
Bistrica, avtobusno mesečno vozovnico
št. 2601 za relacijo Kostanjevec – Grad
Slovenska Bistrica. m-1432
Cunta Ram, Ob Beli 1, Vipava, študentsko
izkaznico, št. 01004020, Pedagoška fakulteta.
gnz-203096
Čeh Darko, Vukovje 5, Pernica, avtobusno
mesečno vozovnico za relacijo Pernica
Maribor št. 00029, izdal Certus Maribor.
m-1439
Černec Matej, Finžgarjeva 10, Šmarje pri
Jelšah, študentsko izkaznico, št. 71131237,
izdala Pravna fakulteta v Mariboru. m-1462
Černelič Jasna, Sončna ulica 1, Kamnik,
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
za poklic zdravnica, izdalo Ministrstvo za
zdravstvo, leta 1996, izdano na Juteršek
Jasna. gnu-203305
Črešnik Peter, Robindvor 45, Dravograd,
delovno knjižico. gnj-203187
Dominc Tadej, Marjeta 92, Marjeta
na Dravskem polju, avtobusno mesečno
vozovnico št. 02139, za relacijo Marjeta
Maribor, izdal Certus. m-1450
Držaj Bojan s.p., Rogozniška cesta 33,
Ptuj, dovolilnice št. G002640 izdano za cestni
transport v Rusko federacijo. gnn-203158
Držaj Bojan s.p., Rogozniška cesta 33,
Ptuj, dovolilnice št. G004592 izdano za cestni
transport v Ukrajino. gnm-203159
Fabjan Aleš, Ljubljanska 37 d, Kamnik,
diplomo Srednje šole pedagoške in kulturne
usmeritve v Mariboru, izdana leta 1989.
m-1452
Fijavž Borut s.p. – avtoprevoz, Bukovlje 1,
Stranice, licence št. 00007 za tovorno vozilo
M.A.N z reg. oznako CE BF-11. gnj-202841
Gaberšek Bruno, Jakopičeva 21, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 23293-00760, s ser. številko 11374, izdala
Uprava RS za pomorstvo. gnb-202845
Gaberšek Bruno, Jakopičeva 21,
Ljubljana, potrdila za upravljanje z VHF
GMDSS postajo št. 26292-834/2005, s ser.
številko 316, izdala Uprava RS za pomorstvo.
gnz-202846

Gombač Mateja, Rožna dolina, cesta
X 26, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20202721, Pravna fakulteta. gnb-202870
Gornik Rebeka, Markovičeva ulica 17,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 93455184,
izdala Fakulteta za strojništvo – smer
tekstilstvo. m-1470
Grabnar Klemen, Novo polje, cesta
VII/26a, Ljubljana-Polje, študentsko izkaznico, št. 18010514, Filozofska fakulteta.
gnw-202878
Iskra Marko, Rakovniška ulica 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63040451, Fakulteta
za računalništvo in informatiko. gnb-203224
Jakopin Andraž, Streliška 1, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 26105128, FGG.
gnc-203019
Jarc Gašper, Ulica Malči Beličeve
58, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
26105187, Fakulteta za gradbeništvo in
geodezijo. gnd-203018
Jerman Aron, Partizanska 1, Koper
– Capodistria, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 26293-2603/02, s ser.
št. 9052, izdala Uprava RS za pomorstvo v
Kopru. gnb-202920
Jerše Jana, Predoslje 53a, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 41020020,
Medicinska fakulteta. gnc-203219
Klemenčič Tanja, Frankovo naselje 66,
Škofja Loka, delovno knjižico. gnp-202856
Komazec Jernej, Lipoglavska cesta
19, Šmarje-SAP, študentsko izkaznico, št.
22059380, Fakulteta za šport. gnq-203030
Končar Zoran, Cesta proletarskih brigad
81, Maribor, delovno knjižico. m-1457
Koprivc Boštjan, Podpeč pri Šentvidu
3a, Planina pri Sevnici, delovno knjižico.
gnk-203186
Koprivec Tanja, Mala nova ulica 14, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 04033452,
Fakulteta za upravo. gns-203303
Kotnik Rok, Triglavska ulica 41, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz-203221
Kovačec Boris, Cvetlična 10, Celje,
delovno knjižico. gnb-202795
Kovačič Tjaša, Petrušnja vas 28,
Šentvid pri Stični, dijaško izkaznico, izdala
Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica.
gnq-203180
KPMG SLOVENIJA d.o.o., Neubergerjeva
ulica 30, Ljubljana, zavarovalnih polic št.
AO 811131 in št. AK 275101 zavarovalnice
Slovenica d.d. vezanih na vozilo Toyota Rav
4, z reg oznako LJ T7-25H. gnz-202825
Krajnc Miha, Morje 109 g, Fram,
študentsko izkaznico, št. 30800028, izdala
Medicinska fakulteta v Mariboru. m-1471
Kristančič Jure, Grajska cesta 28, Dobrovo
v Brdih, študentsko izkaznico, št. 64010345,
Fakulteta za računalništvo in elektrotehniko.
gnr-202854
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovne knjižice za Arhanič Martin,
Podjavorškova 3, 3000 Celje. gnb-203120
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16, Celje,
delovne knjižice za Babič Stipo, Pohorska 2,
3000 Celje. gnz-203121
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovne knjižice za Bednjički Daniel,
Škapinova 3, 3000 Celje. gny-203122
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16, Celje,
delovne knjižice za Falnoga Jožef, Drešinja
vas 41, 3301 Petrovče. gnx-203123
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovne knjižice za Fideršek Miroslava,
Škapinova 2, 3000 Celje. gnw-203124
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovne knižice za Grobelnik Mitja,
Levstikova 6/a, 3310 Žalec. gnu-203126

Št.

91 / 14. 10. 2005 /

Stran

7581

KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovne knjižice za Hlupič Milivoj,
Mala Gora 46, Pregrada, Republika
Hrvaška. gnt-203127
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovne knjižice za Jusupović
Dragana, Frankolovskih žrtev 15, 3000
Celje. gns-203128
KUGLER
d.o.o.,
KOSOVELOVA
16, Celje, delovne knižice za Krajnc
Silva, Zgornja Hudinja 44, 3000 Celje.
gnr-203129
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovne knjižice za Kovač Dragica,
Na Tičnico 8, 3230 Šentjur. gno-203132
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovne knjižice za Kugler Boris,
Vodnikova 4, 3000 Celje. gnn-203133
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovne knjižice za Kugler Robert,
Pod Gabri 5, 3000 Celje. gnm-203134
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovne knjižice za Leuštek Alen,
Škapinova 2, 3000 Celje. gnk-203136
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovne knjižice za Leuštek Dario,
Škapinova 2, 3000 Celje. gnh-203139
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovno knjižico za Nemec Josef,
Ulica Bana Jelačiča 32, Žlebina, Republika
Hrvaška. gnf-203141
KUGLER d.o.o., KOSOVELOVA 16,
Celje, delovno knjižico za Popovič Nenad,
Stanetova 6, 3000 Celje. gnd-203143
Kumin Primož, Ledavska 37, Murska
Sobota, dijaško izkaznico, izdala Ekonomska
šola Murska Sobota. gnq-202805
Leopold Eva, Fram 153 b, Fram,
študentsko izkaznico, št. 51043691,
izdala Fakulteta za kmetijstvo v Mariboru.
m-1491
Likeb Jure, Na Givi 51, Brezovica
pri Ljubljani, študentsko izkaznico, št.
25006370, Fakulteta za arhitekturo.
gnq-202855
Majcen Stanislav, Gorica pri Oplotnici
19, Oplotnica, delovno knjižico. m-1474
Marovt Premerl Maja, Reška ulica
15, Ljubljana, delovne knjižice izdane na
Marovt Maja. gnj-202812
Matković Sanja, Stara cesta 129, Straža,
študentsko izkaznico, št. 21040569, FDV.
gnb-202970
Mehle Marjan, Dunajska cesta 108,
Ljubljana, delovno knjižico. gnf-203191
Meritev d.o.o., Prisojna 87, Maribor,
licence za vozilo z registrsko oznako MB
P4-06D. gnd-202943
Mihoci Matej, Ulica Adolfa Tavčarja
15, Slovenske Konjice, delovno knjižico.
gng-203315
Mohar Marjeta, Visoko 15, Visoko,
študentsko izkaznico, št. 01000327,
Pedagoška fakulteta. gno-203082
Osmani Osman, Pokopališka 42,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-203106
Pavlovič Vasja, Ulica bratov Hvalič 142,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
26105060, FGG. gnv-203150
Peterca Luka Aleksander, Glinškova
ploščad 4, Ljubljana, dijaško izkaznico,
izdala Ekonomska srednja šola Ljubljana.
gnl-203260
Petrovič Jure, Ulica Dušana Mravljaka
16, Maribor, študentsko izkaznico, št.
93490705, izdala FERI Maribor. m-1490
Pirnat Urša, Krtina 89, Dob, študentsko
izkaznico, št. 30009938, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo. gnm-202934
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Pižent Andrejka, Podnanos 81a, Podnanos,
študentsko izkaznico, št. 22057420, Fakulteta
za šport. gnu-203151
Pjanić Adzmir, Cesta 1. maja 67, Kranj,
delovno knjižico. gnd-203168
Pohlin Dejan, Jakopičeva ulica 1, Kamnik,
delovno knjižico. gnh-203314
Potočnik Darja, Kresnice 117, Kresnice,
študentsko
izkaznico,
št.
19357745,
Ekonomska fakulteta. gnd-202818
Prišenk Marko, Trg vstaje 10, Ruše,
avtobusno mesečno vozovnico št. 05869 za
relacijo Maribor-Ruše, izdal Certus. m-1477
Recman Gregor, Gradnikova 117,
Radovljica, študentsko izkaznico, št. 21031030,
FDV. gnl-203060
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska 55, Ljubljana preklicuje službeno izkaznico
pooblaščene uradne osebe: Daniel Kuzma, zaposlen na Davčnem uradu Murska Sobota na
delovnem mestu izterjevalec. Službena izkaznica je vodena po registrsko številko: 10216 in
je izdana dne 14. 1. 2002. Ob-27320/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delavca Buda Marka, zap. št. 1665, izdano dne 2. 4.
2002. Ob-27321/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delavca Tošev Slavča, zap. št. 1828, izdano dne
2. 4. 2002. Ob-27322/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delavca Orel Darja, zap. št. 88, izdano dne 2. 4.
2002. Ob-27323/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje pooblastilo za nošenje orožja delavca Orel Darja, zap. št. 265.
Ob-27324/05
Rojnič Tonja, Robindvor 34, Dravograd,
obvestila o uspehu pri maturi Gimnazije Ravne
na Koroškem, izdano leta 2000. gnc-202819
Sinčanović Sandi, Titova cesta 37, Maribor,
obvestilo o opravljenem izpitu Srednje šole
za oblikovanje Maribor, izdano leta 2004.
m-1428
Sitar Ana, Poljanska 66a, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika.
gng-202915
Sokolič Tomo, Potrčeva 44, Ptuj, delovno
knjižico. gnf-202816
Strmečnik Tomaž, Škofja riža 5, Dobovec,
delovno knjižico. gnl-202810
Šenica Miha, Tomšičeva ulica 12a, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 20200288, Pravna
fakulteta. gns-202853
Šiker Sara, Ob Radoljni 57, Lovrenc na
Pohorju, avtobusno vozovnico za relacijo
Lovrenc – Maribor št. 0071, izdal Certus.
m-1480
Škurnik Justina, Glavni trg 40, Muta,
študentsko izkaznico, št. 81618790, izdala EPF
Maribor. m-1488
Španić Luka, Dovce 34, Rakek, študentsko
izkaznico, št. 64970401, Fakulteta za
elektrotehniko. gnm-202859
Špolar Gregor, Postružnikova 6, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 29010226, izdala
Fakulteta za strojništvo v Mariboru. m-1437
Šubic Jurij, Endlicherjeva 9, Maribor,
delovno knjižico. m-1484
Šuligoj Jernej, Branik 184, Branik, obvestilo
o uspehu 3. letnika TŠC Nova Gorica.
gnk-202811
Turecki Matej, Lackova 269, Limbuš,
delovno knjižico. m-1463
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Vizinger Tea, Borova vas 22, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 29015579, izdala
Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru.
m-1459
Vuga Andrej, Morsko 18, Kanal,
študentsko izkaznico, št. 23040164, Fakulteta
za strojništvo. gnd-203218
Zbašnik Tanja, Gregorčičeva 25, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 18001015,
Filozofska fakulteta. gni-202888

Zupančič Anžlovar Melita, Dolenje selce
12, Dobrnič, delovno knjižico. gnc-203169
Žerko Stanislav, Smokuč 1d, Žirovnica,
delovno knjižico. gnt-202802
Žlender Bor, Neubergerjeva 17, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19422164,
Ekonomska fakulteta. gnv-203125
Župevc Kristina, Opekarska 37, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21016728, FDV.
gny-202797
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NA ZALOGI

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
DEJAVNOSTI (SKD)
Od leta 1997 je Standardna klasifikacija dejavnosti, ukrojena po evropskih merilih, tudi
na slovenskih tleh statistični nacionalni standard pri evidentiranju, zbiranju, analiziranju in
drugih oblikah obdelovanja podatkov. Kako širok krog ljudi mora brskati po tej klasifikaciji,
pove že podatek, da brez navedbe postavk posameznih dejavnosti ni vpisa v sodni register,
brez tega vpisa pa gospodarske družbe in drugi subjekti ne obstajajo.

Z ALOŽBA

Vstop v poslovno življenje pravnih oseb ponuja prav Standardna klasifikacija dejavnosti. V
posebni publikaciji, ki jo je založba Uradni list Republike Slovenije ponovno izdala skupaj s
Statističnim uradom Republike Slovenije, niso na pregleden način objavljeni le klasifikacijski
podatki, temveč tudi mnogi drugi avtorski prispevki strokovnjakov, ki olajšajo spoznavanje
tega področja. Pojasnila k SKD so natisnjena na modrih straneh, tako da je prijaznejše
brskanje po knjigi.

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

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

 STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI (SKD)
– 10582 vezana izdaja

5859 SIT z DDV

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig
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NOVA IZDAJA

Kazenski zakonik
uradno prečiščeno besedilo
(KZ-UPB1)

s stvarnim kazalom dr. Vida Jakulina
Obsežnim spremembam in dopolnitvam Kazenskega zakonika,
ki so objavljene v Uradnem listu RS, št. 40/2004 z dne 20. aprila 2004,
je sledila izdaja prečiščenega besedila zakona (Uradni list RS, št. 95/2004
z dne 27. avgusta 2004).
V knjigi z naslovom Kazenski zakonik je objavljeno tudi prečiščeno
besedilo Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, saj je
Državni zbor Republike Slovenije spomladi 2004 spremenil in dopolnil tudi
ta zakon.
Dr. Vid Jakulin s Pravne fakultete v Ljubljani je po noveliranju KZ dopolnil
tudi obširno stvarno kazalo Kazenskega zakonika.
Z ALOŽBA

– 261337

broširana izdaja 4950 SIT z DDV

– 261338

vezana izdaja

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18
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Kazenski zakonik
– 261337 broširana izdaja 4950 SIT z DDV

Štev. izvodov

5800 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 261338 vezana izdaja
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