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

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)

ZJN-15.S

Predhodni razpisi

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Ob-30440/05
1. Naročnik: Mestni muzej Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Gosposka 15, 1000
Ljubljana.
3. Datum izbire: 25. 8. 2005.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava, dobava in montaža vseh elementov stalne postavitve o zgodovini Ljubljane – II.
nadstropje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, reference, garancijski
rok.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RPS d.o.o., Šibeniška 18,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 68,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 7. 11. 2005.
Mestni muzej Ljubljana

Blago
Št. 252-4/05-3
Ob-30279/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet JN: Ivan Leban, dr. med. spec. rad.
(05/33-01-048); za ekonomska vprašanja:
Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. (05/33-01-550);
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/33-01-580), Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550, faks 05/33-01-554,
elektronska pošta: xxx.yyy@bolnisnica-go.si,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”RTG aparat za periferno žilno in koronarno diagnostiko”.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33111000-1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
200,000.000 SIT (brez DDV).
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: postopek bo predvidoma objavljen v
drugi polovici decembra 2005.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

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, faks
02/33-11-533.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
MR aparatura za magnetnoresenančne
preiskave. Ocenjena vrednost naročila je
400,000.000 SIT.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu z
18. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor

Storitve
Št. 26810-22/2004
Ob-30532/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktni osebi: Lidia Jurše in Miljan Senčar, Kopitarjeva 5, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-36,
02/234-14-78, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: lidia.jurse@azp.si, miljan.sencar@azp.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2.3) Kategorija storitve 12.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
priprava in izdelava prostorske, investicijske in projektno-tehnične dokumentacije, raziskave in konzultantske storitve
za pripravo del na območju obstoječe
železniške proge na odseku Divača–Koper in novega drugega tira na odseku
Divača–Koper.
II.5) Drugi podatki: za storitve iz točke
II.3) se bodo javna naročila oddajala po zaključenih celotah.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Javni razpisi
Blago
Št. 686/05

Ob-30178/05

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Naročnik Klinični center Ljubljana v javnem naročilu za nakup materiala za invazivno radiološko dejavnost (CPV 33141200)
objavljenem v glasilu EU št. 2005/S
184-181657 z dne 23. 9. 2005 in Ur. l. RS,
št. 85 z dne 23. 9. 2005, Ob-25332/05 v
skladu s 25. členom ZJN-1 podaljšuje rok
za oddajo ponudb.
Novi rok za oddajo ponudb je 23. 11.
2005 do 10. ure. Ponudbe se oddajo na naslov: Klinični center Ljubljana, Komercialni
sektor – tajništvo, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija.
Javno odpiranje prispelih ponudb bo naročnik izvršil v sredo, 23. 11. 2005 ob 12.
uri v predavalnici 1 v pritličju glavne stavbe
Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška c. 7,
1525 Ljubljana, Slovenija.
Za veljavnost zahtevanih dokazil velja:
dokazila, ki bi veljala za stari datum oddaje
ponudb, veljajo tudi za oddajo ponudb po
novem datumu.
Klinični center Ljubljana
Ob-30543/05
Zavrnitev ponudb
Naročnik Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva ulica 3, 3000 Celje je dne 26. 9.
2005 na podlagi 77. člena ZJN-1-UPB-1,
16. člena razpisne dokumentacije – navodil
kandidatom za izdelavo ponudb, 2. člena
Pogodbe o dobavi blaga in sklepa Državne
revizijske komisije št. 018-283/05-32-2167
po pooblastilu Zdravstvenega doma Celje, sprejel sklep o zavrnitvi vseh ponudb
za dobavo sanitetnega, laboratorijskega,
zobozdravstvenega in RTG materiala pridobljenih pri izvedbi II. faze omejenega
postopka z dne 23. 5. 2005 za sklop 10:
Reagenti Dialab, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 38 z dne 15. 4. 2005, Ob-10316/05,
kandidatom: Sanolabor d.d., Leskoškova
4, 1000 Ljubljana; Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana; Dipros d.o.o., Gorenjesavska cesta
54, 4000 Kranj; Laboratorijska tehnika
Burnik d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice;
Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100,
1001 Ljubljana, preneha priznana usposobljenost in sposobnost za obdobje 3 let
v 1. fazi omejenega postopka za dobavo
sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega in RTG materiala za sklop 10:
Reagenti Dialab (Zdravstveni dom Celje)
objavljen v Ur. l. RS, št. 38/05.
Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije
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Ob-30166/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.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: 077/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.10.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A, B, D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.10.00-7.
2) Kratek opis:
– sklop A: osebni računalniki – 85 kosov,
– sklop B: prenosni računalniki – 25 kosov,
– sklop D: tiskalniki – 25 kosov.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: sklop C: monitorji – 50
kosov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: računalniška oprema:
– sklop A: osebni računalniki – 85 kosov,
– sklop B: prenosni računalniki – 25 kosov,
– sklop C: monitorji – 50 kosov,
– sklop D: tiskalniki – 25 kosov.
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: sklop A
800.000 SIT; sklop B 450.000 SIT; za vse
sklope skupaj 11,200.000 SIT.
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 077/2005.
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
077/2005.
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 077/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 077/2005E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. 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 077/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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 23. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2005
ob 12. uri; velika sejna soba v V. nadstropju,
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-30266/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba:
Rado Lorencon za vprašanja, tajništvo – za
dvig razpisne dokumentacije in oddajo ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-733,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta:
rado.lorencon@komunalakoper.si, internetni naslov: www.komunalakoper.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:
nakup goriva, kurilnega olja in maziv v
treh sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: za I. sklop je dobava pri
distributerju, za II. in III. sklop je kraj dobave
fco Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: goriva – 635.134 litrov,
II. sklop: kurilno olje – 120.000 litrov,
III. sklop: maziva – 9.760 litrov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
3,000.000 SIT za I. sklop, 700.000 SIT za
II. sklop in 300.000 SIT za III. sklop.
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
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe
izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji):
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-ﬁnančni pogoji):
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji):
5. da ima ponudnik izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev
na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi),
2. izjavo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (na priloženem obrazcu naročnika, ki je priloga razpisne dokumentacije) in potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco,
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. BON-2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega jav-
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nega naročila, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena za I., II., III. sklop,
2. plačilni pogoji za I., II., III. sklop,
3. dobavni rok za II., III. sklop,
4. oddaljenost distributerja od sedeža
naročnika samo za I. sklop.
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 13. 12. 2005 vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT Z DDV.
Valuta: minimalno dva dni pred dvigom
razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z
upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri Banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 12. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2005
ob 11. uri v sejni sobi, Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
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 predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 188/20005
Ob-30277/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Trebnje, kontaktna oseba: Ana Hrovat, Kidričeva ulica 11, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. 07/34-81-870, faks
07/34-81-890, elektronska pošta: Group1.
osnmtre@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna dobava ekstra lahkega
kurilnega olja od 1. 1. 2006 do 31. 12.
2007 v skupni orientacijski letni količini
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100.000 litrov v letni orientacijski vrednosti 13,000.000 SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Trebnje,
Kidričeva ul. 11, 8210 Trebnje in podružnične šole:
– Podružnična šola Dolenja Nemška vas,
Dolenja Nemška vas 21, Trebnje,
– Podružnična šola Dobrnič, Dobrnič 2,
Dobrnič,
– Podružnična šola Šentlovrenc, Šentlovrenc 17, p. Velika Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava ekstra lahkega kurilnega
olja od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007 v skupni
orientacijski letni količini 100.000 litrov v orientacijski vrednosti 13,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena – 60 točk,
– plačilni rok – 20 točk,
– brezplačen prevoz – 10 točk,
– odzivni čas – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do srede, 30. 11. 2005
vsak delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu šole pri Ani Hrovat ter do dneva in ure
predvidene za oddajo ponudb.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01330-6030684694 s sklicem na 00 12011 s
pripisom za namen: razpisna dokumentacija – kurilno olje. Dokazilo o vplačilu morajo
dostaviti na naslov naročnika pred dvigom
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2005 do 10.30
na naslov naročnika Osnovna šola Trebnje,
Kidričeva ul. 11, 8210 Trebnje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
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: 30. 11. 2005
ob 12. uri; Osnovna šola Trebnje, Kidričeva
ul. 11, 8210 Trebnje.
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: 3. 11. 2005.
Osnovna šola Trebnje
Ob-30281/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 066/005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pogarancijsko vzdrževanje standardne
strojne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ljubljansko, mariborsko
in koprsko območje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: enoletno pogarancijsko vzdrževanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni po prejemu
mesečnega računa.
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 066/2005.
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 066/2005.
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 066/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 066/2005E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 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 01/475-21-86 in na podlagi dokazila o
vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljna 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 066/2005-1L-ODP/S) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 11. uri; velika sejna soba v V. nadstropju,
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 132/05
Ob-30285/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, kontaktna oseba: Kristina Prijatelj,
tel. 07/81-63-510, Trg svobode 42, 8290
Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-63-510, faks
07/81-63-521, elektronska pošta: kristina.prijatelj@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2006 do 31. 12. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Sava
Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290
Sevnica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:

Sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki: sklop: mleko; sklop: jogurti; sklop: keﬁr;
sklop: smetana, skuta in maslo; sklop: siri;
sklop: mlečni namazi; sklop: mlečni pudingi,
deserti in sladoledi;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki: sklop: sveže meso; sklop: perutninsko
meso; sklop: kunčje meso; sklop: mesnine;
sklop: salame; sklop: perutninske mesnine
in salame; sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: sklop: sveže ribe; sklop: zamrznjene
ribe; sklop: konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca;
5. skupina živil – olja in izdelki: sklop:
olja; sklop: majoneze; sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje: sklop: zelenjava; sklop: krompir; sklop:
stročnice; sklop: južno sadje; sklop: jabolka;
sklop: ostalo sadje; sklop: suho sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: sklop: zamrznjena
zelenjava; sklop: konzervirana in vložena
zelenjava; sklop: kislo zelje in repa; sklop:
konzervirano sadje; sklop: marmelade;
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale
pijače: sklop: sokovi; sklop: sirupi; sklop:
ostale sadne pijače; sklop: sadno žitne rezine; sklop: vode;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: sklop: riž; sklop: mlevski izdelki in
kaše; sklop: kosmiči; sklop: testenine; sklop:
polnjene testenine; sklop: dehidrirane zakuhe in zlate krogljice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: sklop: izdelki iz krompirjevega testa;
sklop: izdelki iz ostalega testa; sklop: zavitki
in deserti; sklop: polpeti;
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: sklop: pšenični kruh; sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi; sklop: ostali kruhi; sklop: žemlje,
štručke; sklop: rogljiči, bombete; sklop: ostalo pekovsko pecivo; sklop: polnjeno pekovsko pecivo; sklop: keksi; sklop: slaščičarska peciva – biskvitne rezine in torte; sklop:
slaščičarska peciva – pecivo iz vzhajanega
testa in zavitki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno blago: sklop: kakavovi in kavini izdelki;
sklop: čaji; sklop: razni praški; sklop: kisi,
sklop: med; sklop: začimbe; sklop: dodatki
jedem; sklop: instant juhe; sklop: ostala živila in dodatki jedem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 1. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– ﬁksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točke, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 12. 2005, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01310-6030678690 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 12. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Sava
Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290
Sevnica.
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) Pogoji odpiranja 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 odpiranja ponudb: 2. 12. 2005 ob 10. uri; javno odpiranje
ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Trg
svobode 42, 8290 Sevnica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica
Ob-30362/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, kontaktna oseba: Mira Siljan, tel. 03/734-35-50,
Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško, Slovenija,
tel. 03/734-35-50, faks 03/734-35-60, elektronska pošta: ika.siljan@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, 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:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2006 do 31. 12. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Primoža
Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20, 3270
Laško in podružnične šole: Reka, Reka 23,
Laško, Šentrupert, Šentrupert 89, Vrh nad
Laškim 20, Laško, Rečica, Zgornja Rečica
26, Laško, PŠ Debro, Poženelova ul. 26,
Laško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
34,400.000 SIT letno.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki:
sklop: mleko; sklop: jogurti; sklop: smetana,
skuta in maslo; sklop: siri; sklop: mlečni namazi; sklop: mlečni pudingi in deserti; sklop:
sladoledi;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki:
sklop: juneče meso; sklop: svinjsko meso,
sklop: mleto meso; sklop: perutninsko meso;
sklop: kunčje meso; sklop: mesnine; sklop:
salame; sklop: perutninske mesnine in salame; sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: sklop: sveže ribe; sklop: zamrznjene
ribe; sklop: konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca;
5. skupina živil – olja in izdelki: sklop:
olja; sklop: majoneze; sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in
sadje: sklop: solata; sklop: ostala zelenjava; sklop: očiščena in narezana zelenjava;
sklop: krompir; sklop: stročnice; sklop: južno
sadje; sklop: jabolka; sklop: zgodnje spomladansko sadje; sklop: ostalo sadje; sklop:
suho sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: sklop: zamrznjena
zelenjava; sklop: konzervirana in vložena
zelenjava; sklop: kislo zelje in repa; sklop:
konzervirano sadje; sklop: marmelade;
sklop: zamrznjeno sadje;
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale
pijače: sklop: nektarji; sklop: sok s 100%
sadno maso; sklop: 100% koncentrat; sklop:
ostale sadne pijače; sklop: sokovi v 2 dcl
embalaži; sklop: nektarji v 2 dcl embalaži;
sklop: 100% sokovi v 2 dcl embalaži; sklop:
sirupi; sklop: vode;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: sklop: riž; sklop: mlevski izdelki;
sklop: instant mlevski izdelki; sklop: kosmiči
kaše; sklop: jajčne testenine; sklop: polnjene testenine in palačinke; sklop: dehidrirane
zakuhe in zlate krogljice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: sklop: izdelki iz krompirjevega testa;
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sklop: štruklji; sklop: polpeti; sklop: zamrznjeno pecivo;
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: sklop: pšenični kruh; sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi; sklop: ostali kruhi; sklop: žemlje,
štručke; sklop: rogljiči, potičke; sklop: poltrajni pekarski izdelki; sklop: pizze; sklop:
burek; sklop: polnjeno pecivo; sklop: kroﬁ;
sklop: keksi; sklop: slaščičarska peciva – biskvitne rezine in torte; sklop: slaščičarska
peciva – pecivo iz vzhajanega testa in zavitki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno blago: sklop: kakavovi in kavini izdelki;
sklop: kakavove kreme; sklop: čaji; sklop:
razni praški; sklop: kisi; sklop: med; sklop:
začimbe; sklop: dodatki jedem; sklop: instant juhe; sklop: ostala živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 1. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– ﬁksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točke, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2005, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01257-6030659753 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
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morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2005 do 9.
ure na naslov naročnika: Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, Trubarjeva ulica 20,
3270 Laško.
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) Pogoji odpiranja 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 odpiranja
ponudb: 29. 11. 2005 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Osnovne šole Primoža Trubarja Laško,
Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Št. 446/05
Ob-30368/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Hansa Christiana Andersena,
kontaktni osebi: Marjeta Sebal in Magdalena Jereb, Rašiška ulica 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-43-35,
519-78-06, faks 01/507-53-63, elektronska
pošta: magdalena.jereb@guest.arnes.si,
marjeta.sebal@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2006 do 31. 12. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Hansa Christiana
Andersena, Rašiška ulica 7, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
62,976.236 SIT letno.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki: sklop: mleko; sklop: jogurti; sklop: keﬁr;
sklop: smetana, skuta in maslo; sklop: siri;
sklop: mlečni namazi; sklop: mlečni pudingi
in deserti; sklop: sladoledi;
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2. skupina živil – meso in mesni izdelki:
sklop: juneče meso; sklop: svinjsko meso,
sklop: telečje meso; sklop: perutninsko
meso; sklop: kunčje meso; sklop: mesnine;
sklop: salame; sklop: perutninske mesnine
in salame; sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: sklop: sveže ribe; sklop: zamrznjene
ribe; sklop: konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca;
5. skupina živil – olja in izdelki: sklop:
olja; sklop: majoneze; sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje: sklop: solata; sklop: ostala zelenjava;
sklop: krompir; sklop: stročnice; sklop: južno
sadje; sklop: jabolka; sklop: zgodnje spomladansko sadje; sklop: ostalo sadje; sklop:
suho sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: sklop: zamrznjena
zelenjava; sklop: konzervirana in vložena
zelenjava; sklop: kislo zelje in repa; sklop:
konzervirano sadje; sklop: konzervirano
sadje; sklop: marmelade;
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale
pijače: sklop: nektarji; sklop: sok s 100%
sadno maso; sklop: ostale sadne pijače;
sklop: sokovi v 2 dcl embalaži; sklop: sirupi;
sklop: sadne kaše; sklop: vode;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: sklop: riž; sklop: mlevski izdelki;
sklop: instant mlevski izdelki; sklop: kaše;
sklop: kosmiči; sklop: testenine; sklop: polnjene testenine; sklop: dehidrirane zakuhe
in zlate krogljice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: sklop: izdelki iz krompirjevega testa;
sklop: izdelki iz ostalega testa; sklop: zavitki
in deserti; sklop: polpeti;
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: sklop: pšenični kruh; sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi; sklop: ostali kruhi; sklop: žemlje,
štručke; sklop: rogljiči, bombete; sklop: ostalo prekovsko pecivo; sklop: keksi; sklop:
slaščičarska peciva – pecivo iz vzhajanega
testa in zavitki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno blago: sklop: kakavovi in kavini izdelki;
sklop: kakavove kreme; sklop: čaji; sklop:
razni praški; sklop: kisi; sklop: med; sklop:
začimbe; sklop: dodatki jedem; sklop: ostala živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 1. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– ﬁksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2005; vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030637538 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 2005 do 9.
ure na naslov naročnika: Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, 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: do 31. 1. 2006.
IV.3.7) Pogoji odpiranja 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 odpiranja
ponudb: 28. 11. 2005 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Vrtca Hansa Christiana Andersena,
Rašiška ulica 7, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Vrtec Hansa Christiana Andersena
Ob-30375/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZD
Kočevje, kontaktna oseba: Božena Vesel,
Roška cesta 18, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 893-90-03, faks 893-90-35, elektronska
pošta: zdkocevje@s5.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: Zdravstveni dom Kočevje, kontaktna oseba: Božena Vesel, Roška cesta 18, 1330 Kočevje,
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Slovenija, tel. 893-90-03, faks 893-90-35,
elektronska pošta: zdkocevje@s5.net.
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: javni razpis za oddajo naročila po odprtem posrtopku.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup urgentnega reševalnega vozila s
povišano streho.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo
se odda v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila,
konec 31. 3. 2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– reference ponudnika,
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– ponudbena cena,
– garancijski roki in servisiranje.
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 30. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 12. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 12. uri; tajništvo ZD Kočevje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
ZD Kočevje
Št. 166/05
Ob-30379/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Najdihojca, kontaktna oseba: Amalija
Oražem, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/50-57-275, faks 01/50-57-275,
elektronska pošta: vrtec.najdihojca-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.
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: JNVV 1/2005.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Vrtec Najdihojca, enota Palček, Gorazdova 6, Ljubljana,
– Vrtec Najdihojca, enota Čenča, Lepodvorska 5, Ljubljana,
– Vrtec Najdihojca, enota Biba, Ljubeljska 16, Ljubljana.
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. mleko in mlečni izdelki – 22950 l in
1150 kg in 28735 kom,
2. meso in mesni izdelki – 19364 kg,
3. ribe in konzervirane ribe – 792 kg in
192 kom,
4. jajca – 23.000 kom,
5. olja – 3250 l,
6. zelenjava in suhe stročnice – 39993
kg,
7. konzervirana zelenjava – 1310 kg in
1200 kom,
8. sveže sadje – 27168 kg,
9. konzervirano sadje – 3000 kom,
10. sadni sokovi in sirupi – 3750 l in
2000 kom,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
3620 kg in 836 kom,
12. zamrznjeni izdelki iz testa – 300 kg,
13. kruh in pekovsko pecivo – 5290 kg
in 27140 kom,
14. slaščičarski izdelki in keksi – 430 kg
in 10320 kom,
15. ostalo prehrambeno blago – 5867
kom in 5205 kg in 490 l.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila, začetek 7. 11. 2005, konec 22. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na
prvi poziv v višini 1% ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora biti veljavna do
31. 1. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se ﬁnancira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih. Plačilni rok je 30 dni od datuma izstavitve računa.
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 ponudnikom sklenil pogodbo za dobo 24 mesecev.
Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudniki so lahko pravne ali
ﬁzične osebe, ki predložijo veljavno in popolno ponudbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Opredeljena so v razpisni dokumentaciji.
Zahtevana dokazila je potrebno predložiti kot originale ali overjene fotokopije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljene v
razpisni dokumentaciji.

Stran

8207

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opredeljene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 12. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, davek je vštet v
ceno. Plačilo na blagajni računovodske službe v gotovini – ob prevzemu razpisne dokumentacije ali na TR št. 01261-6030637635.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2005 ali 35
dni od odposlanja obvestila.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 1. 2006 ali 1 mesec in/ali
30 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb bo 14. 12. 2005, ob 10. uri na naslovu
naročnika: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6,
1000 Ljubljana, uprava.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2005
ob 10. uri; na naslovu naročnika: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana, uprava.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika Vrtec
Najdihojca, Gorazdova 6, Ljubljana, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med 8.
in 14. uro, do pet dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb. Kontaktna oseba: Amalija
Oražem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Vrtec Najdihojca
Št. 783/05
Ob-30382/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Miškolin, kontaktna oseba: organizatorka prehrane in ZHR Marinka Svetek,
tel. 01/528-51-31, Novo Polje c. VI/1, 1260
Ljubljana Polje, Slovenija, tel. 01/528-51-31,
faks 01/549-14-34, elektronska pošta: Marinka.svetek@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 1.
2006 do 31. 12. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec Miškolin, Novo Polje
c. VI/1, 1260 Ljubljana Polje.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki: sklop: mleko; sklop: jogurti; sklop: smetana, skuta in maslo; sklop: siri; sklop: mlečni namazi; sklop: mlečni pudingi in deserti;
sklop: sladoledi;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki:
sklop: juneče meso; sklop: svinjsko meso;
sklop: telečje meso; sklop: perutninsko
meso; sklop: kunčje meso; sklop: mesnine;
sklop: salame; sklop: perutninske mesnine
in salame; sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: sklop: zamrznjene ribe; sklop: konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca:
5. skupina živil – olja in izdelki: sklop:
olja; sklop: majoneze; sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje: sklop: solata; sklop: ostala zelenjava;
sklop: krompir; sklop: stročnice; sklop: južno
sadje; sklop: jabolka; sklop: zgodnje spomladansko sadje; sklop: ostalo sadje; sklop:
suho sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje sklop: zamrznjena zelenjava in sadje; sklop: konzervirana in vložena zelenjava; sklop: kislo zelje
in repa; sklop: konzervirano sadje; sklop:
marmelade;
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale
pijače: sklop: nektarji; sklop: sok s 100%
sadno maso; sklop: ostale sadne pijače;
sklop: sokovi v 2 dcl embalaži; sklop: sirupi;
sklop: sadne kaše; sklop: vode;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: sklop: riž; sklop: mlevski izdelki;
sklop: instant mlevski izdelki; sklop: kaše;
sklop: kosmiči; sklop: testenine; sklop: polnjene testenine; sklop: dehidrirane zakuhe
in zlate krogljice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: sklop: izdelki iz krompirjevega testa;
sklop: izdelki iz ostalega testa; sklop: polpeti;
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki in keksi: sklop: pšenični
kruh; sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi; sklop: ostali kruhi; sklop: žemlje,
štručke; sklop: rogljiči, bombete; sklop: ostalo pekovsko pecivo; sklop: polnjeno pekovsko pecivo; sklop: keksi; sklop: slaščičarska
peciva – pecivo iz vzhajanega testa in zavitki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno blago: sklop: kakavovi in kavini izdelki;
sklop: čaji; sklop: razni praški; sklop: kisi,
sklop: med; sklop: začimbe; sklop: dodatki jedem; sklop: ostala živila in dodatki jedem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 1. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– ﬁksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točke, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2005 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika do dneva in ure, predvidene za
oddajo ponudb.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6000000088 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Vrtec Miškolin, Novo
Polje c. VI/1, 1260 Ljubljana Polje.
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) Pogoji odpiranja 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 odpiranja
ponudb: 1. 12. 2005 ob 12. uri. Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Vrtec Miškolin, Novo Polje c. VI/1,
1260 Ljubljana Polje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Vrtec Miškolin
Ob-30406/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Dejan
Adamič, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-19-124, faks
01/251-55-16, elektronska pošta: razpis.GIRO2005@bsi.si, internetni naslov:
http://www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-02A-IT/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup opreme za nadgradnjo žiro kliring
strežniškega sistema Banke Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 31. 1. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za:
1. resnost ponudbe,
2. dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(izbrani dobavitelj),
3. odpravo napak v garancijskem obdobju (izbrani dobavitelj).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-15961/05 z dne 10. 6. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ustreznost tehničnim zahtevam
razpisa, cena lastništva opreme za obdobje 5 let.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 12. 2005 do
10. ure.
Cena: 5.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: na poravnalni račun Banke Slovenije 01000-0000100090,
sklic 05311200010.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2005
ob 10.15; Banka Slovenije, Slovenska cesta
35, Ljubljana, soba 537.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Banka Slovenije
Št. 861/05
Ob-30436/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno varstvena organizacija Jesenice,
kontaktna oseba: Mateja Kepic, Cesta Cirila
Tavčarja 21, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/583-67-40, faks 04/586-00-18, elektronska pošta: mateja.kepic@vrtci.org.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodenje postopkov
javnih naročil in svetovanje, Marija Jerala s.p., kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/586-31-01 ali 041/648-599,
faks 04/586-31-01, elektronska pošta: javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vodenje postopkov javnih
naročil in svetovanje, Marija Jerala s.p.,
kontaktna oseba: Jerala Marija, Cesta m. Tita 1, 4270 Jesenice, Slovenija,
tel. 04/586-31-01 ali 041/648-599, faks
04/586-31-01, elektronska pošta: javna.narocila-marija.jerala@volja.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil za potrebe prehrane.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je fco centralna kuhinja Vzgojno varstvene enote Cilke Zupančič, Koroška Bela, Cankarjeva 4
e, Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: 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: ocenjena vrednost je 17,500.000 SIT, od tega
sklop: 1. mleko in mlečni izdelki 2,010.000
SIT; 2. meso in mesni izdelki 6,060.000 SIT;
3. ribe 90.000 SIT; 4. sveža zelenjava in
sadje 3,270.000 SIT; 5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje 570.000 SIT;
6. sadni sokovi in sirupi 830.000 SIT; 7.
kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in
keksi 1,690.000 SIT; 8. ostalo prehrambeno
blago 2,980.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni po prejemu zbirne mesečne
fakture.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedena v drugem in četrtem odstavku
(1. do 3. točka) 42. člena ZJN-1-UPB1 in
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati – potrdilo davčnega
urada;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005.
Cena: 7.200 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 07000-0000936334, odprt
pri Gorenjski banki d.d., Kranj, namen plačila: RD VVO Jesenice, SI: ____
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 ali 33 dni
od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 14. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 11. uri; Vzgojno varstvena organizacija
Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, I. nadstropje, tajništvo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2005.
Vzgojno varstvena organizacija
Jesenice
Ob-30533/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17,
SI-2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, faks 02/473-01-51, elektronska
pošta: info@sib-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, Malečnik 18, 2229 Malečnik,
Slovenija, faks 02/473-01-51, elektronska
pošta: info@sib-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o.,
kontaktna oseba: Darja Čerič, Malečnik 18,
2229 Malečnik, Slovenija.
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: FKKT/ JNVV-RO 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup raziskovalne opreme.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je nakup raziskovalne opreme, Insitu FTIR spektrometer v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original bančna garancija ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici za resnost
ponudbe v višini 1,000.000 SIT. Garancija
mora veljati za čas veljavnosti ponudbe;
– za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti bo
izbrani ponudnik predložil ustrezno obliko
ﬁnančnega zavarovanja, če bo naročnik to
zahteval – izjava ponudnika;
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 5% pogodbene obveznosti bo izbrani
ponudnik predložil ustrezno obliko ﬁnančnega zavarovanja, če bo naročnik to zahteval
– izjava ponudnika.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se bo izvajalo v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03,
ZIPRS0405).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni
prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda
pristojni davčni urad, če je registriran pri
davčnem uradu;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje ali
izjava, da dovoljenje ni potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež – potrdilo sodišča – potrdilo
oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo mora biti v originalu in ne starejše od 30 dni od datuma
predvidenega za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh bank kjer ima ponudnik odprt(e)TRR(e));
– da nudi obročno odplačilo: v štirih obrokih, prvi obrok v letu 2006, zadnji obrok v
letu 2007 – izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da blago v celoti ustreza tehnični speciﬁkaciji naročnika – izjava ponudnika;
– da je ponudnik v zadnjih treh letih kvalitetno in strokovno dobavljal tovrstno blago
in zagotavljal ustrezen servis – izjava ponudnika;
– da bo dostava fco skladišče naročnika
razloženo, montirano in preizkušeno – izjava ponudnika;
– ponudba zagotavlja montažo in servis dobavljene opreme in rezervne dele še
najmanj pet let po dobavi blaga. Da bo ob
sklenitvi pogodbe sklenil tudi pogodbo za
vzdrževanje opreme in da bo preložil servisno knjižico – izjava ponudnika;
– da je odzivni čas za odpravo napak
največ 24 ur po prijavi napake;
– da je garancijski rok najmanj 12 mesecev. Garancijski rok začne teči od prevzema
opreme in podpisu primopredajnega zapisnika – izjava ponudnika;
– da je rok dobave največ 60 dni od podpisa pogodbe – izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 90%,
2. reference – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 15. 12. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2005 do 12.
ure.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2005
ob 9. uri; na sedežu Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Univerza v Mariboru, Fakulteta
za kemijo in kemijsko tehnologijo
SIB d.o.o.
Ob-30576/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija Državni zbor, kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-96-81,
faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija Državni
zbor, kontaktni osebi: Iztok Potočnik (sklop
1, 2, 3); Bojan Verbič (sklop 4, 5, 6, 7), Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-97-45 (Iztok P.); 01/478-97-50
(Bojan V.), faks 01/478-98-64, elektronska
pošta: iztok.potocnik@dz-rs.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija Državni
zbor, kontaktna oseba: Iztok Potočnik (sklop
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-97-45 (Iztok
Potočnik), faks 01/478-98-64, elektronska
pošta: iztok.potocnik@dz-rs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-01/2005-18/2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava potrošnega materiala za potrebe
DZ RS po naslednjih sklopih:
1. sklop: papir in karton;
2. sklop: graﬁčni material;
3. sklop: tonerji za fotokopirne stroje;
4. sklop: magnetni, optični in magnetnooptični mediji;
5. sklop: tonerji za laserske tiskalnike;
6. sklop: magnetofonski trakovi, avdio in
video kasete;
7. sklop: baterijski vložki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori DZ RS, Šubičeva
ulica 4, 1000 Ljubljana.
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:
Dobava potrošnega materiala za potrebe
DZ RS po naslednjih sklopih:
1. sklop: papir in karton;
2. sklop: graﬁčni material;
3. sklop: tonerji za fotokopirne stroje;
4. sklop: magnetni, optični in magnetnooptični mediji;
5. sklop: tonerji za laserske tiskalnike;
6. sklop: magnetofonski trakovi, avdio in
video kasete;
7. sklop: baterijski vložki.
Predvidene količine po posameznih sklopih so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: potrebno je predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti
ponudbe (brez DDV) in izjavo o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
ponudbe (brez DDV), če skupna ponudbena
vrednost (vsi ponujeni sklopi skupaj) javnega naročila presega znesek 30,000.000 SIT
(brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
30 dni po prejemu posameznega 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:
a) potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb;
b) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
c) izjava ponudnika, ki ni starejša od 30
dni od dneva odpiranja ponudb, da mu v zadnjih petih letih pred objavo 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.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra oziroma potrdilo, da je ponudnik - samostojni podjetnik
vpisan pri davčnem organu (priglasitveni
list), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: potrdilo pristojnega organa (DURS), da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obveznosti,
določene z zakonom, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.
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:
DZ-044-01/2005-18/2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 12. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2005, do 9.
ure. Ponudbe morajo do navedenega roka
prispeti na naslov s priporočeno pošto ali biti
osebno vročene v recepciji DZ RS.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V primeru podajanja morebitnih
pripomb, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb in pri podpisovanju zapisnika o
odpiranju ponudb morajo pooblaščeni predstavniki ponudnikov imeti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2005
ob 13. uri; prostori DZ RS, Šubičeva ulica 4,
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 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: na podlagi 2.
točke 97. člena Zakona o javnih naročilih
lahko naročnik odda javno naročilo po po-
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stopku s pogajanji brez predhodne objave
po preteku sklenjene pogodbe še za eno
leto.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Republika Slovenija Državni zbor
Ob-30595/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ormož, kontaktna oseba:
Saša Prapotnik, Hardek 5, 2270 Ormož, tel.
02/741-55-20, faks 02/741-55-30, elektronska pošta: os.ormoz@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je možno dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku 19. člena ZJN, 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto/kraj dobave: Osnovna šola Ormož, Hardek 5, 2270
Ormož.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo varijante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. skupina: meso in mesni izdelki –dnevna dobava,
2. skupina: mleko in mlečni izdelki,
3. skupina: kruh in pekovsko pecivo –
dnevna dobava,
4. skupina: jajca,
5. skupina: splošno prehrambeno blago,
6. skupina: zelenjava – dnevna dobava,
7. skupina: južno sadje,
8. skupina: domače sadje – dnevna dobava,
9. skupina: zamrznjena zelenjava,
10. skupina: ribe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 1 mio SIT v II. fazi postopka,
če skupna vrednost presega 10 mio SIT.
III.2.1) Pravni status – obvezna dokazila
(prvi odstavek 42. člena ZJN-1A):
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu (veljavna registracija);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje take dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dodatni pogoji (četrti odstavek 42. člena
ZJN-1A):
– da zoper prijavitelja ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek kate-
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rega posledica ali namen je prenehanje prijaviteljevega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež,
– 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 je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini,
poravnal RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – orginalno potrdilo davčnega urada.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijsega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh bank, kjer ima ponudnik
odprte TRR.
III.3.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ima prevozna
sredstva, ki omogočajo hlajenje blaga, pri
dobaviteljih mesa in mesnih izdelkov, mleka
in mlečnih izdelkov, jajc in zamrznjenega
programa,
– izjava ponudnika, da lahko zagotovi
dnevno dobavo mesa in mesnih izdelkov,
kruha in pekovskega peciva, zelenjave in
sadja,
– izjava ponudnika, da zagotovi dostavo
blaga na kraje dobave navedene pod 3.b fco
skladišče naročnika-razloženo,
– izjava ponudnika, da zagotavlja vse
razpisane letne količine navedenih vrst blaga iz posamezne skupine, za katero se je
prijavil na razpis, ki so določene v razpisni dokumentaciji za II. fazo omejenega postopka,
– izjava ponudnika, da bo vsako leto dostavil cenike,
– izjava ponudnika, da bo odzivni čas en
delovni dan,
– izjava ponudnika, da mora prijavitelj
zagotoviti redni nadzor kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih živil v
proizvodnji in prometu oziroma, da mora
prijavitelj upoštevati načela proizvodnje in
dostave po standardu HACCAP. To velja
tudi v primeru, da je prijavitelj posrednik
med proizvajalcem in kupcem,
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok,
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 20. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa: 01287-6030673609.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 11. 2005 do 11.
ure, vsak delavnik med 8. in 14. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 30. 11. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb, osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.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: OŠ Ormož,
tel. 02/741-55-20.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 10. 2005.
Osnovna šola Ormož
Ob-30597/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju, kontaktna oseba: Anita Kožel, Cesta v
Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem
polju, Slovenija, tel. 02/629-02-40, faks
02/629-02-41, elektronska pošta: Anita.Kozel@o-miklavz.mb.edus.si, internetni
naslov: http://www.o-miklavz.mb.edus.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: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava živil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Miklavž na Dravskem
polju, Dobrovce.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da:
1. sklop – mleko in mlečni izdelki,
2. sklop – meso in mesni izdelki,
3. sklop – zamrznjeni izdelki,
4. sklop – sveža zelenjava in sadje,
5. sklop – sadni sokovi in sirupi,
6. sklop – kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki,
7. sklop – žita, mlevski izdelki in testenine,
8. sklop – ostalo prehrambeno blago.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava živil:
1. sklop – mleko in mlečni izdelki –
2,400.000 SIT,
2. sklop – meso in mesni izdelki –
6,400.000 SIT,
3. sklop – zamrznjeni izdelki – 1,152.000
SIT,
4. sklop – sveža zelenjava in sadje –
3,680.000 SIT,
5. sklop – sadni sokovi in sirupi – 856.000
SIT,
6. sklop – kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki – 4,152.000 SIT,
7. sklop – žita, mlevski izdelki in testenine – 624.000 SIT,
8. sklop – ostalo prehrambeno blago
– 2,096.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni po
prejemu računa za dobavljeno blago.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila: potrdilo o registraciji,
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dovoljenje za opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije, vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila – BON obrazci.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila: izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev v skladu z
razpisom.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 2. 12. 2005, po predhodnem plačilu
15.000 SIT z DDV na TRR naročnika št.
013696030670076 pri UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za sprejemanje
ponudb je 2. 12. 2005 do 9. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Osnovna šola Miklavž
na Dravskem polju

Gradnje
Št. 50/375/2005

Ob-30373/05

Podaljšanje roka za oddajo
in odpiranje ponudb
V javnem naročilu za izgradnjo mrliške
vežice v Občini Slovenska Bistrica z oznako
50/12/05-JG, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005, Ob-26576/05,
katerega naročnik je Občina Slovenska Bistrica se podaljša rok za oddajo in odpiranje
ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11.
2005.
Občina Slovenska Bistrica
Ob-30536/05
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Občina Puconci, Puconci 80,
SI – 9201 Puconci, Slovenija, je na podlagi 77. člena Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04) sprejel
odločitev o zavrnitvi vseh ponudb prispelih
na javno naročilo “Center za ravnanje z odpadki Puconci”, številka projekta 2002/SI/
16/P/PE/009, po javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 67 z dne 15. 7.
2005, Ob-19472/05 ter Uradnem glasilu EU
2005/S 130-128497 z dne 8. 7. 2005. Naročnik je pri pregledu prispelih ponudb ugotovil, da so vse ponudbe nesprejemljive, saj
ponudbene vrednosti vseh ponudnikov presegajo ocenjeno investicijsko vrednost in
višino načrtovanih in zagotovljenih sredstev
za predmetno javno naročilo.
Občina Puconci
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Ob-30408/05

Popravek
V javnem razpisu v slovenščini in angleščini projekt programa »modernizacija SV in TK naprav na progi Pregersko–
Ormož (upgrading of signalling, safery and
telecommunication devices and systems on
the railway line Pragersko–Ormož), objavljenem v Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26094/05 (v slovenščini), prav tako pa
tudi v Evropskem glasilu dne 29. 9. 2005,
pod št. 2005/S 188-185116 se spremembe
nahajajo v naslednjih točkah objave:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek
– pričetek del: po podpisu pogodbe,
– zaključek del: najkasneje 24 mesecev
od podpisa pogodbe.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26094/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 3. 2006.
Cena: 70.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000
Maribor, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo. Plačilo se izvede na transakcijski račun pri Novi
KBM d.d. 04515 – 0000334091 (za tolarska
plačila) ali na devizni račun pri Novi Kreditni
banki Maribor d.d., št. 27620-633-11371/9,
SWIFT KBMASI2X (za devizna vplačila) s
pripisom “Za razpisno dokumentacijo “modernizacija SV in TK naprav na progi Pragersko–Ormož”.
Za vplačila v SIT je veljaven prodajni
menjalni tečaj Banke Slovenije na dan objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 8. 3.
2006 do 12. ure po lokalnem času; Javna
agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, SI2000 Maribor.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 3. 2006
ob 13. uri po lokalnem času; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5,
SI2000 Maribor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-30409/05
Popravek
The text for the corrigendum of procurement of the project »modernizacija SV
in TK naprav na progi Pregersko–Ormož
(upgrading of signalling, safety and telecommunication devices and systems on
the railway line Pragersko–Ormož) which
was published in Ur. l. RS, nr. 87 of 30. 9.
2005 under Ob-26094/05 (in Slovene) and
under Ob-26095/05 (in English) and also
in Ofﬁcial Journal of the European Communities on 29. 9. 2005 under the number
2005/S 188-185116.
The corrigendum are in:
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion:
– starting: after signing of contract,
– ending: at latest 24 month after the
contract is signed.

IV.1.3) Previous publication concerning
the same contract: 2005/S 188-185166, of
29. 9. 2005.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: obtainable until: 8. 3. 2006.
Price: 70.000 SIT.
Terms and method of payment: The tender dossier is available from the following
address: Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000
Maribor, upon submitting the evidence of
payment for the Tender Dossier Payment
shall be carried out to the account No.
04515-0000334091 (for payments in SIT) or
to the bank account No. 27620-633-11371/9,
SWIFT KBMASI2X at Nova Kreditna banka
Maribor d.d. (for payments in foreign currency), with the notice “For tender dossier
Upgrading of signalling, safety and telecommunication devices and systems on the railway line Pragersko–Ormož“.
For the payments in SIT the selling exchange rate issued by the Bank of Slovenia
on the day of the announcement in the OG
RS is relevant. Costs of Tender Dossier exclude courier delivery.
IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 8. 3. 2006 till 12:00
hrs local time; Public agency for railway
transport in Republic of Slovenia, Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
IV.3.7.2) Date, time and place: 8. 3. 2006
at 13:00 hrs local time; Public agency for
railway transport in Republic of Slovenia,
Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
4. 11. 2005.
Public agency for railway transport
in Republic of Slovenia
Ob-30365/05
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 – Meta Čanžek, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-90, 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.1.1) 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: RTV JN 067/2005-1LODP/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
elektroinštalacijska dela na objektih RTV
Slovenija – jaki tok.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Koper, Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.00.00-3.
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: 4 mesece od oddaje naročila.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
067/2005.
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 067/2005.
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 067/2005.
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 067/2005.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena,
2. dobava rezervnih delov.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 067/2005-1LODP/G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 8. 11. 2005 do
28. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 067/2005. 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 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 067/2005-1L-ODP/G) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 10. 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 30. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2005
ob 9. uri; velika sejna soba v V. nadstropju
RTV Centra, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
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Ob-30383/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Mong, Nepremičninski sklad
PIZ d.o.o., kontaktna oseba: Evgen Mugerli,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
05/33-50-190, faks 05/30-21-116, elektronska pošta: Evgen.Mugerli@Nova-gorica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Edil inženiring d.o.o.
Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi
Melinc, dipl. inž. grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/333-03-50, faks 05/30-25-400, elektronska pošta: em_edil.inzeniring@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Edil inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc, dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/333-03-50, 041/634-494,
faks 05/30-25-400, elektronska pošta:
em_edil.inzeniring@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica, kontaktna oseba: Evgen Mugerli, univ. dipl. inž.
grad., Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-50-190, faks
05/30-21-116.
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: 82/05 oziroma 400Url-1-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oskrbovana stanovanja v Novi Gorici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja objekta z 28 stanovanji, skupnimi prostori, pripadajočo zunanjo ureditvijo ter komunalnimi priključki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 7. 11. 2005 in/ali konec
19. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: povprečni letni promet
ponudnika v zadnjih treh letih mora znašati
najmanj 1.000,000.000 SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN-1-UPB1 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1 oziroma
bilanca stanja za leto 2004.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podano v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 82/05 oziroma
400-Url-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR št.:
04750-0000515412 pri NKBM d.d. področje
Nova Gorica. Razpisno dokumentacijo je
možno dvigniti osebno na sedežu podjetja
Edil inženiring d.o.o. Nova Gorica, Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, ob predhodni
najavi od ponedeljka do petka med 9. in
11. uro.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2005
ob 12. uri; Mestna občina Nova Gorica, steklena dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Stanovanjski sklad Mong,
Nepremičninski sklad PIZ d.o.o.
Št. 3592-2833/2002
Ob-30750/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektron-
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ska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 04/320762.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalne infrastrukture po
delu Ceste v Gorice v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: cesta,
odpadna in meteorna kanalizacija, vodovod,
plinovod, javna razsvetljava.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 20,000.000 SIT, izjave banke, da bo v primeru pridobitve posla izdala ponudniku naslednje bančne garancije: za dobro izvedbo
posla, za odpravo napak v garancijski dobi,
za poplačilo podizvajalcev in kooperantov.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnosti 45.1, 45.2, 45.3;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
izkazuje pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– obrazec BON 1/P ali drugo enakovredno dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove
poslovne banke;
– potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti;
– potrdilo po poravnanih obveznostih iz
naslova taks, davkov in drugih obveznih
dajatev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– popis izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije ponudnika in vodstvenega osebja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-4670/04 z dne 20. 2.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 95%,
2. ﬁnančna usposobljenost – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 04/320762.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik prejme
razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila
o plačilu TRR MOL 01261-0100000114 sklic
301, s pripisom »za razpisno dokumentacijo
Cesta v Gorice«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: do 13. 3. 2006 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2005
ob 10.30; Ljubljana, Ambrožev trg 7.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Št. 466-1073/1997
Ob-30751/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 05/322454.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalne infrastrukture po povezovalni cesti Gerbičeva–Tomažičeva v
Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: cesta,
odpadna in meteorna kanalizacija, vodovod,
plinovod, javna razsvetljava.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT, izjave banke, da bo v primeru pridobitve posla izdala ponudniku naslednje bančne garancije: za dobro izvedbo
posla, za odpravo napak v garancijski dobi,
za poplačilo podizvajalcev in kooperantov.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnosti 45.1, 45.2, 45.3;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
izkazuje pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– obrazec BON 1/P ali drugo enakovredno dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove
poslovne banke;
– potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti;
– potrdilo po poravnanih obveznostih iz
naslova taks, davkov in drugih obveznih
dajatev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– popis izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije ponudnika in vodstvenega osebja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 95%,
2. ﬁnančna usposobljenost – 5%.
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 05/322454.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik prejme
razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila
o plačilu TRR MOL 01261-0100000114 sklic
301, s pripisom »za razpisno dokumentacijo
Gerbičeva–Tomažičeva«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: do 13. 3. 2006 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2005
ob 11. uri; Ljubljana, Ambrožev trg 7.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Št. 466-1047/2001
Ob-30752/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarjenje z
zemljišči, kontaktna oseba: Maja Kač, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-48-48, faks 01/306-48-32, elektronska pošta: maja.kac@ljubljana.si, internetni
naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 05/322017.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja odpadne in meteorne kanalizacije v naselju Ježa – zahodni del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ježa, Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: odpadna in meteorna kanalizacija.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT, izjave banke, da bo v primeru pridobitve posla izdala ponudniku naslednje bančne garancije: za dobro izvedbo
posla, za odpravo napak v garancijski dobi,
za poplačilo podizvajalcev in kooperantov.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: pogoji
plačila so skladni z Zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnosti 45.1, 45.2, 45.3;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– poročilo pooblaščenega revizorja, ki
izkazuje pravočasno poravnavanje obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– obrazec BON 1/P ali drugo enakovredno dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove
poslovne banke;
– potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti;
– potrdilo po poravnanih obveznostih iz
naslova taks, davkov in drugih obveznih
dajatev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– popis izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije ponudnika in vodstvenega osebja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 95%,
2. ﬁnančna usposobljenost – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 05/322017.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik prejme
razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila
o plačilu TRR MOL 01261-0100000114 sklic
301, s pripisom »za razpisno dokumentacijo
Ježa«.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: do 13. 3. 2006 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2005
ob 10. uri; Ljubljana, Ambrožev trg 7.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Mestna občina Ljubljana

Storitve
Št. 011-04-2004

Ob-30553/05

Sprememba roka za oddajo ponudbe
V javnem razpisu za oddajo del: izvajanje konzultanskih storitev na državnih cestah, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
87 z dne 30. 9. 2005, Ob-26258/05 se popravita točki IV.3.3 in IV.3.7.2) tako, da se
pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 11. 2005, do 8.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za cest, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2005
ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 011-04-2004

Ob-30554/05

Sprememba roka za oddajo ponudbe
V javnem razpisu za oddajo del: izvajanje inženirskih storitev na državnih cestah,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 87 z
dne 30. 9. 2005, Ob-26260/05 se popravita
točki IV.3.3 in IV.3.7.2) tako, da se pravilno
glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 11. 2005, do 9.
ure, Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za cest, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2005
ob 10. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Ob-30405/05
Popravek
Naročnik: Splošna bolnišnica Maribor,
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, v javnem
razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za zavarovanje premoženja,
oseb in interesov, objavljenem v Ur. l. RS, št.
93 z dne 21. 10. 2005, Ob-28326/05, se v
objavi popravka, objavljenega v Ur. l. RS, št.
97 z dne 4. 11. 2005, Ob-29821/05, v dodani
osmi a) točki spremeni datum, ki pravilno
glasi 30. 6. 2005 (prej 31. 8. 2005).
Splošna bolnišnica Maribor
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Popravek
V javnem razpisu za ﬁzično in tehnično
varovanje na objektih Pošte Slovenije, objavljenem v Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-25816/05, se dopolni točka III.2.1)
Obvezna dokazila, in sicer: Licenca za
opravljanje z varnostno nadzornim centrom
v skladu s 34. členom ZZasV oziroma izjava, da bo ponudnik s 4. 1. 2006 izpolnjeval
vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja ter
naročniku najkasneje do tega datuma predložil dokazila o izpolnjevanju teh pogojev.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-30182/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.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: DARS,
d.d., vložišče, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks
01/300-99-01.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA-1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 0582/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje avtocestnega odseka Vučja
vas–Beltinci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Vučja vas–
Beltinci.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.23.31.41-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letno
in zimsko vzdrževanje avtoceste v skladu z
zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira izvedbo storitve iz lastnih sredstev.
Plačilo za opravljeno storitev bo izvedeno
na osnovi mesečnih situacij v roku 60 dni od
prejema situacije oziroma v skladu z določili
pogodbe iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 0582/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 12. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno pridobiti vsak delovni
dan od 8. do 12. ure po predhodno izvedenem plačilu na transakcijski račun pri Banki
Celje d.d., št. 06000-0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 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: 142 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: 13. 12. 2005
ob 10. uri; DARS, d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
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: 3. 11. 2005.
DARS d.d.
Ob-30262/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Rado Planteu,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-50, faks 01/300-99-37, elektronska pošta: rado.planteu@dars.si, internetni
naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DARS, d.d., kontaktna oseba:
Blaž Hribar, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-88, faks 01/300-99-37,
elektronska pošta: blaz.hribar@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS,
d.d., vložišče, Dunajska 7, 1000 Ljub-

ljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks
01/300-99-01.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA-12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 521/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje strokovno svetovalnih storitev za potrebe nacionalnega programa
izgradnje avtocest v RS za glavno cesto
Želodnik-Mengeš (z obvoznico Mengeš)Žeje-Vodice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.23.11.30-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– glavna cesta Želodnik-Mengeš z obvoznico Mengeš, dolžine 10,4 km,
– glavna cesta Mengeš-Žeje, dolžine 3,5
km,
– glavna cesta Žeje-Vodice, dolžine 3,5
km.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: fazna izvedba od 2006 do 2013 – v
skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 96 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe
12,600.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira javno naročilo iz lastnih sredstev.
Plačilo v skladu z določili iz vzorca pogodbe
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
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 ZJN-1-UPB1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 521/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 1. 2006.
Pogoji in način plačila: vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 1. 2006 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: 180 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: 11. 1. 2006
ob 10. uri; DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, sejna soba 509.
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: 3. 11. 2005.
DARS d.d.
Ob-30264/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Ljubomir Zalezina, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik, Slovenija, tel. 03/565-43-60, faks
03/564-40-41, elektronska pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si, internetni naslov:
www.hrastnik.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok za leto 2006 in 2007 v Občini Hrastnik.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok
za leto 2006 in 2007 v Občini Hrastnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na področju Občine
Hrastnik.
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: prevozi
osnovnošolskih otrok za leti 2006 in 2007 v
Občini Hrastnik.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvaja se v letih 2006 in 2007 v
času izvajanja pouka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se izvajajo v skladu s proračunom.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih,
navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedena v razpisni dokumentaciji.
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, vozniki vozil, s
katerim se vozijo skupine otrok, Pravilnik o
licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu, Pravilnik o prevozih skupin otrok v
avtobusnem prometu.
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.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. reference,
2. druge ugodnosti.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-01-43/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila
TR:
01234-0100018218,
proračun
Občine
Hrastnik.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2005
ob 11. uri; sejna soba Občine Hrastnik.
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: 3. 11. 2005.
Občina Hrastnik
Ob-30274/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/83-18-100, faks 01/83-18-119, elektronska pošta obcina@kamnik.si, internetni
naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Kamin
Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-105, faks 01/83-18-119.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-100, faks 01/83-18-119.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: oglaševalske storitve
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 08201-1/05-4/1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obveščanje občanov Občine Kamnik – izdajanje časopisa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Kamnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obveščanje občanov Občine Kamnik – izdajanje
časopisa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 let.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od 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: dokazilo o vpisu v sodni register
oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri
pristojni davčni upravi, potrdilo da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
potrdilo, 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence ter potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kapacitetami za izvedbo
javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o medijih.
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:
– ponudbena cena – 70%,
– pričakovana kvaliteta – 20%.
– izdajateljska usposobljenost – 10%.
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 12. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Kamnik št.
01243-0100002257.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 37 dni od odposlanja
obvestila, 12. 12. 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
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ponudbe: 2 meseca in/ali 61 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 12. 2005
ob 11. uri; Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Občina Kamnik
Ob-30366/05
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 – Saša Umek Knez, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-83, 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 09.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov za leta 2005, 2006 in 2007,
ter posamezna svetovanja na RTV Slovenija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.12.12.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov za leta 2005, 2006 in 2007, ter posamezna svetovanja na RTV Slovenija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
075/2005.
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 075/2005.
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 075/2005.
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
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Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 075/2005.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), Zakon o
revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. število ur svetovanja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 075/2005-3LODP/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 11. 11. 2005 do
30. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 075/2005. 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 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 075/2005-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 3. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2005
ob 12. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 063-0005-00011-100003/05
Ob-30378/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Rožič, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-34-850, faks 01/47-34-860, elektronska pošta: natasa.rozic@sloveniacontrol.si,
internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg OF 13a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks

01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 06.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-0028.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za opravljanje računovodskih storitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vnos in plačilni promet
lokacija naročnika (izvaja naročnik), obdelave lokacija izvajalec.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.12.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina in obseg sta opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: podpisana bianco menica za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti s pooblastilom za
izpolnitev.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečno
plačilo, rok plačila 30 dni po prejemu fakture
za nazaj.
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. kadrovski pogoj: ponudnik mora prijaviti vsaj 5 strokovnjakov, ki so pri ponudniku
zaposleni. Od tega mora imeti vsaj 1 prijavljen strokovnjak univerzitetno izobrazbo
ekonomske smeri in najmanj 5 let delovnih
izkušenj;
5. referenčni pogoj: ponudnik ima vsaj 3
reference na področju opravljanja računovodskih storitev za srednja in velika podjetja
(skladno z deﬁnicijo Zakona o gospodarskih
družbah) v obdobju zadnjih treh let od dneva
oddaje ponudbe, in vsaj 1 referenco na področju opravljanja računovodskih storitev za
osebe javnega prava (javna podjetja, javni
zavodi, javni gospodarski zavodi ali javne
agencije) v obdobju zadnjih treh let od dneva oddaje ponudbe.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 4: razvidno iz izpolnjenega obrazca A-11:
Kapacitete;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz točke 5: razvidno iz izpolnjenega obrazca A-4:
Prijava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 412-0028.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 12. 2005.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče brezplačno na naslovu www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2005 do 12.
ure; Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., Kotnikova 19a, 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 12. 2005
ob 12.30; Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: internetni naslov za vprašanja in odgovore:
http://www.praetor.si v rubriki Vprašanja in
odgovori, kjer se objavljajo vsi odgovori na
prejeta vprašanja ponudnikov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Ob-30384/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: MOP – Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-40-00 – h.c., faks 01/478-40-52,
elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni naslov: http://www.arso.gov.si/.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: MOPE – Agencija RS za okolje, kontaktna oseba: Jernej Menart, tel. 01/478-41-92,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-40-00 – h.c., faks 01/478-40-52,
elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni naslov: http://www.arso.gov.si/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: MOPE – Agencija RS za okolje, kontaktna oseba: Jernej Menart, tel. 01/478-41-92,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-40-00 – h.c., faks 01/478-40-52,
elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni naslov: http://www.arso.gov.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
MOPE – Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-40-00 – h.c., faks 01/478-40-52,
elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni naslov: http://www.arso.gov.si/.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁzično varovanje s kontrolnimi obhodi in
tehnično varovanje z intervencijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MOP – Agencija RS za
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
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 konec
31. 10. 2007.
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 mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu - predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa,
– 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,
– da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom, oziroma da izpolnjuje posebne pogoje za začetek
opravljanja dejavnosti (novela ZGD – F, Ur.
l. RS, št. 45/01 in 59/02 – popravki),
– potrdilo, da ponudniku ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje,
– veljavno licenco za opravljanje zasebnega varovanja, ki je predmet javnega naročila,
– kopijo pogodbe o sklenjenem zavarovanju odgovornosti za škodo,
– potrdilo Ministrstva za notranje zadeve
o zasebnem varovanju o številu evidentiranih varnostnikov,
– fotokopijo certiﬁkata o kakovosti ISO ali
enakovrednega certiﬁkata.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o za-
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sebnem varovanju (ZZasV) (Ur. I. RS, št.
126/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 11. 2005 do 12.
ure.
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: 30. 11. 2005
ob 13. uri, Vojkova 1b, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Agencija RS za okolje
Št. 26810-12/2005/4302
Ob-30407/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Dejan Jurkovič,
Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/234-14-84, faks +386/2/234-14-52,
elektronska pošta: dejan.jurkovic@gov.si,
internetni naslov: http.//www.gov.si/dzp/.
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 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje strokovnega nadzorstva, koordinacije za varnost in zdravje pri delu
in vodenje testnih kontrol na projektu:
Posodobitev železniške proge Pragersko – Ormož – projekt A – gradbena
dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 18 (Storitve železniškega prometa).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje strokovnega nadzorstva, koordinacije
za varnost in zdravje pri delu in vodenje
testnih kontrol na projektu: Posodobitev železniške proge Pragersko – Ormož – projekt A – gradbena dela, ki obsega gradbeno
izvedbo rekonstrukcij štirih postaj (Kidričevo, Ptuj, Moškanjci, Ormož), predvideno je
podaljšanje tirov na koristno dolžino 750 m
z ustrezno zamenjavo kretnic in izvennivojskim dostopom na perone, izgradnjo dveh
novih postaj oziroma izogibališč (Cirkovce
in Cvetkovci), katera bosta s koristnimi dolžinami tirov namenjeni dodatni možnosti
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križanja vlakov in s tem večji kapaciteti proge. Projekt vključuje tudi obnovo podpornih
zidov na delu železniške proge med Veliko
Nedeljo in Ormožem, predvidena pa je tudi
gradnja dveh novih dvotirnih mostov, dveh
podhodov izven območja postaj in sanacija
cestnega podvoza v Kidričevem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 720 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: da,
garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: sredstva
zagotovljena iz proračuna RS.
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. uspešna izvedba vsaj dveh nadzorov
na podobnih projektih na področju javne železniške infrastrukture kot glavni izvajalec
v zadnjih 5 letih. Ne bodo štele izkušnje s
področja visokih zgradb;
2. zagotovitev ustreznih strokovnjakov, ki
izpolnjujejo pogoje določene z zakonodajo
za opravljanje razpisanih storitev in so potrebni za izvedbo tega javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: Zakon o javnih naročilih: prvi in četrti
odstavek 42. člena.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih mora biti v višini najmanj enainpolkratne (1,5x) vrednosti tega javnega
naročila z DDV;
2. prikazati likvidna sredstva ali prikazati možnosti najetja kredita v minimalni
vrednosti prvih dveh mesečnih situacij.
Sredstva morebitnih podizvajalcev se ne
bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudnikovega izpolnjevanja zgoraj navedenih
pogojev. Sredstva partnerjev v skupnem
nastopu pa se seštevajo, da se ugotovi
skupna sposobnost izpolnjevanja navedenih pogojev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora izpolnjevati sledeče pogoje:
1. uspešna izvedba vsaj dveh nadzorov
na podobnih projektih na področju javne železniške infrastrukture kot glavni izvajalec
v zadnjih 5 letih. Ne bodo štele izkušnje s
področja visokih zgradb;
2. zagotovitev ustreznih strokovnjakov, ki
izpolnjujejo pogoje določene z zakonodajo
za opravljanje razpisanih storitev in so potrebni za izvedbo tega javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o varnosti
v železniškem prometu in Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26130/05.
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. 1. 2006.
Cena: 50.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: nakazilo na račun
JAŽP TR 01100-600002642 pri UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 10. uri; Javna agencija za železniški
promet Republike Slovenije, Kopitarjeva 5,
SL-2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 800456
Ob-30435/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http://www.cd-cc.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 IB-23.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-4/05S/vadd.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ﬁzično varovanje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
storitve ﬁzičnega varovanja.
Razpis obsega letno:
– redno delo desetih varnostnikov, kar je
17.000 delovnih ur in
– izredno občasno ﬁzično varovanje, kar
je 3.000 delovnih ur.
II.3) Trajanje javnega naročila: začetek
marec 2006 in konec marec 2010.
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 so 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 so v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeni so 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: ceno in kakovost.
B2) Merila so navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 14. 11. 2005 do
9. 12. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 12. 2005
ob 12. uri; naročnik, sejna soba, I. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 60-3706/05
Ob-30437/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Jože Bašelj, dipl. inž. str., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-594, faks 07/39-32-505, elektronska pošta: joze.baselj@komunala-nm.si, internetni naslov: www.komunala-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekta za razpis
(PZR) za napravo za čiščenje pitne vode
na izviru Jezero.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: izvir Jezero se nahaja
v Družinski vasi pri Novem mestu. Izdelano
projektno dokumentacijo je potrebno dostaviti na lokacijo naročnika.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 41.00.20
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 izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za
razpis, za napravo za čiščenje pitne vode z
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ultraﬁltracijo, kapacitete 120 l/s do 150 l/s, ki
ga je potrebno izdelati v 10 izvodih.
V nalogi je potrebno variantno obdelati znane tehnologije čiščenja s postopkom
membranske ultraﬁltracije. Na podlagi medsebojne primerjave investicijskih in obratovalnih stroškov posameznih naprav ter ob
upoštevanju prostorskih danosti, je potrebno optimalno varianto sprojektirati v obsegu
PGD in PZR (za razpis v URL EU, tudi v angleškem jeziku), za objekte in tehnologijo.
Poleg tega mora naloga zajemati tudi:
– opis obstoječega stanja in objektov
(načrt obstoječega črpališča je že izdelan
v ACAD),
– preučiti možnost vgradnje tehnološke
opreme v obstoječi objekt črpališča,
– preučiti možnost on-line izvedbe, brez
vmesnega rezervoarja (črpanje iz vodnjaka
preko ﬁltrov direktno v tlačni cevovod),
– vsa potrebna gradbena dela oziroma
objekte,
– vso potrebno tehnološko opremo (ultraﬁltracijski moduli, vse cevne povezave,
črpalke, rezervoarji vode in kemikalij,…
– vso potrebno merilno in procesno opremo, prilagojeno za povezavo z obstoječim
sistemom daljinskega upravljanja,
– dezinfekcijo (uporabi se obstoječa
oprema),
– elektroinstalacije ter eventualno povečanje moči obstoječe tafo postaje, ki se nahaja v objektu črpališča,
– nevtralizacijo oziroma obdelavo odpadnih vod do kvalitete primerne za izpust
v javno kanalizacijo ali vodotok,
– obdelavo blata do kvalitete primerne za
odlaganje na javnem odlagališču komunalnih odpadkov ali drugo.
Kakovost ﬁltrirane vode mora v vseh pogledih ustrezati veljavnim slovenskim predpisom za pitno vodo, brez dodatka dezinfekcijskega sredstva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– nepreklicna in brezpogojna bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od
ponudbene vrednosti z veljavnostjo najmanj
90 dni od roka za oddajo ponudbe,
– izjavo, da bo v 10 dneh od sklenitve
pogodbe naročniku izročil nepreklicno in
brezpogojno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– mesečno plačevanje računa, v roku 60
dni po prejemu pravilno izstavljenega računa, v višini 90% vrednosti računa,
– vsakokratne zadržane zneske v višini
10% vrednosti izstavljenih računov, se plača
v 30 dneh po primopredaji in potrditvi izdelane dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
2. ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
3. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja ali da poslovanje
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ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
4. ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene s predpisi države, kjer ima
svoj sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež
v tujini, ima poravnane v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
5. ponudnik ni imel blokade poslovnih
računov v zadnjih šestih mesecih,
6. reference za dela, ki so predmet razpisa: ponudnik mora izkazati, da je razpisana dela že izvedel. Referenca (vsaj 1)
mora biti izdana s strani naročnika in tudi
s strani investitorja, v primeru, da naročnik
in investitor nista ista pravna oseba. Višina
reference ne sme biti nižja od … SIT brez
DDV in ne starejša od zadnjih … let od roka
oddaje ponudbe, kar mora biti razvidno iz
priložene reference.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za izpolnjevanje pogoja iz 1. točke:
registracijo podjetja oziroma potrdilo o vpisu
v register podjetnikov v originalu ali kopiji
overjeni pri notarju in ne starejše od 30
dni od datuma določenega za oddajo ponudbe,
2. za izpolnjevanje pogoja iz 2. točke:
potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti v originalu ali kopiji overjeni pri
notarju in ne starejše od 30 dni od datuma
določenega za oddajo ponudbe in izjavo,
da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takšnega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. za izpolnjevanje pogoja iz 3. točke:
potrdilo sodišča oziroma za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad. Potrdilo
mora biti priloženo v originalu ali kopiji overjeni pri notarju in ne starejše od 30 dni od
datuma določenega za oddajo ponudbe,
4. za izpolnjevanje pogoja iz 4. točke:
potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni
organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež
v originalu ali kopiji overjeni pri notarju in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega za
oddajo ponudbe,
5. za izpolnjevanje pogoja iz 5. točke:
obrazce BON1 ali BON 1/P ali BON2 oziroma če je ponudnik samostojni podjetnik
namesto teh obrazcev predloži potrdila o
solventnosti poslovnih bank, kjer ima samostojni podjetnik odprte poslovne račune,
iz katerih je razvidno stanje blokade poslovnih računov v zadnjih šestih mesecih.
Dokument mora biti priložen v orginalu ali
notarsko overjeni fotokopiji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. za izpolnjevanje pogoja iz 6. točke:
referenčno potrdilo izdano s strani naročnika
in tudi s strani investitorja, v primeru, da naročnik in investitor nista ista pravna oseba, v
originalu ali kopiji overjeni pri notarju.
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.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT, valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: poravnava stroškov razpisne dokumentacije z virmanom na
TRR št. 03150-1000002272 pri SKB Banki
d.d., s pripisom ''Plačilo RD – Projektiranje
naprave za čiščenje pitne vode na izviru
Jezero (PGD in PZR)''.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2005
ob 12. uri, Komunala Novo mesto, SRI, Podbevškova 12, Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Št. 3531-4/2005-6
Ob-30603/05
I.1) Uradno ime in naslov narocnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) 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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izvajanje svetovalnega
inženiringa in vodenje projekta pri projektiranju, graditvi prizidkov, rekonstrukciji, adaptaciji in opremljanju objekta DTS v Kliničnem
centru Ljubljana.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje svetovalnega inženiringa in
vodenje projekta pri projektiranju, graditvi prizidkov, rekonstrukciji, adaptaciji
in opremljanju objekta DTS v Kliničnem
centru Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana
v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje svetovalnega inženiringa in vodenje
projekta pri projektiranju, graditvi prizidkov,
rekonstrukciji, adaptaciji in opremljanju objekta DTS v Kliničnem centru Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 71 mesecev od oddaje naročila, začetek 1. 2. 2006 in/ali konec 31. 12.
2010.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
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po prejemu dokumentiranega in potrjenega
zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov: ponudnik s podizvajalci ali ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi odstavek, 1. in 3. točke:
-ZJN-1-UPB 1.
Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo
moral naročniku v skladu s 45. členom
ZJN-1-UPB 1, pred oddajo javnega naročila, predložiti še nekatera dokazila o izpolnjevanju sposobnosti po 42. člena ZJN-1UPB 1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, prvi
odstavek, 1. točka: ZJN-1-UPB 1:
– letno poročilo za zadnja 3 leta z revizorjevim poročilom, če je ponudnik zavezan
k revidiranju (lahko predloženo v kopiji) ter
izjava ponudnika, da je oziroma da ni zavezan k revidiranju;
– originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi v bonitetni razred z izjavo banke,
da bo ponudniku v primeru, če bo izbran za
izvedbo javnega naročila, predvidoma brez
zadržkov, izdala bančno garancijo za dobro
izvedbo posla;
– izkaz sposobnosti ponudnika na podlagi določil Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št.
71/99, 78/99, 64/01).
a) Izjava – zaveza ponudnika.
b) Poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, drugi odstavek, 2.
točka: a),d),e) – ZJN-1-UPB 1.
(1) Seznam strokovnih kadrov
Vsaka oseba sme biti navedena na seznamu strokovnih kadrov samo enkrat, razen
za posebej določene osebe v seznamu.
1.0. Odgovorni vodja projekta (lahko tudi
odgovorni nadzornik),
1.1. Odgovorni nadzornik,
2.0. Odgovorni nadzornik gradbene stroke (lahko eden od nadzornikov pod 2.1. ali
2.2.),
2.1. Nadzornik za gradbene konstrukcije,
2.2. Nadzornik za ostala gradbena in
obrtniška dela,
3.0. Odgovorni nadzornik elektro stroke (lahko eden od nadzornikov pod 3.1.
ali 3.2.),
3.1. Nadzornik za elektroinstalacije močnega toka,
3.2. Nadzornik za elektroinstalacije šibkega toka
4.0. Odgovorni nadzornik strojne stroke
(lahko eden od nadzornikov pod. 4.1. ali
4.2.),
4.1. Nadzornik za strojne cevne instalacije
4.2. Nadzornik za ostale strojne instalacije,
5.0. Nadzornik za opremo,
6.0. Pravni svetovalec za zastopanje naročnika,
7.0. Ekonomski svetovalec za analize,
8.0. Koordinator za zdravje in varnost
pri delu.
Ponudnik predloži za vsako osebo s seznama strokovnih kadrov razen za osebo pod
št. 8.0:
– fotokopije originalnih diplom oziroma
spričeval ali potrdil, ki dokazujejo resničnost
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podatkov, navedenih v četrtem in šestem
stolpcu seznama strokovnih kadrov v razpisni dokumentaciji;
– fotokopijo veljavne pogodbe o zaposlitvi pri ponudniku ali podizvajalcu,, ali podjemno pogodbo, ki jo ima oseba sklenjeno s
ponudnikom ali podizvajalcem.
– reference strokovnih kadrov – navedbo
najvažnejših opravljenih del pri gradbenem
nadzoru, vodenju projektov in drugih delih
na področju svetovalnega inženiringa v zadnjih 3 letih pred datumom določenim za
javno odpiranje ponudb za to javno naročilo
z navedbo investicijskih vrednosti, navedbo
obdobja izvajanja del in naročnikov del.
Ponudnik predloži za osebo s seznama
strokovnih kadrov pod št. 8.0. Koordinator
za zdravje in varnost pri delu vsa dokazila,
ki jih zahteva 4. člen Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih
in pomičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05)
in reference v zadnjih 3 letih pred datumom
določenim za javno odpiranje ponudb za to
javno naročilo.
(2).Reference ponudnika:
– seznam najvažnejših opravljenih svetovalnih inženiringov (izvedeni svetovalni
inženiring mora biti s področja vrste del,
opredeljenih v poglavju E 02 razpisne dokumentacije), ki jih je ponudnik izvedel pri
gradnjah stavb, za katera je bilo izdano uporabno dovoljenje v zadnjih 3 letih pred datumom določenim za javno odpiranje ponudb
za to javno naročilo. Seznam se izpolni z
izpolnitvijo obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, priložena pa mu morajo
biti originalna potrdila naročnikov navedenih
svetovalnih inženiringov, ki morajo potrdila
žigosati in podpisati ali pa notarsko overjene
kopije takšnih originalnih potrdil.
Pogoj je, da so izkazane reference ponudnika o opravljanju svetovalnega inženiringa pri gradnji stavb visoke gradnje, za
katere je bilo izdano uporabno dovoljenje v
zadnjih 3 letih pred datumom določenim za
javno odpiranje ponudb za to javno naročilo, katerih seštevek vrednosti projektantskih,
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter
del pri opremljanju je najmanj 1.000,000.000
SIT ali pa je seštevek bruto površin najmanj
10.000 m2.
Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se
šteje, da ponudnik razpolaga z ustreznimi
zmogljivostmi, so naslednji:
1. Najmanj štiri ali pet oseb odvisno od
tega, ali sta odgovorni vodja projekta in
odgovorni nadzornik ena oseba, ki jih je
ponudnik navedel na seznamu strokovnih
kadrov, med njimi obvezno tudi odgovorni
vodja projekta, odgovorni nadzornik,odgovorni nadzorni gradbene stroke, odgovorni
nadzornik elektro stroke, odgovorni nadzornik strojne stroke, mora imeti s ponudnikom
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi po predpisih
o delovnih razmerjih za poln delovni čas,
veljavno najmanj do 31. 12. 2010 oziroma
za nedoločen čas.
2. Oseba s funkcijo odgovornega nadzornika mora izpolnjevati pogoje iz drugega
odstavka 86. člena ZGO-1, osebe s funkcijami nadzornikov pa pogoje za odgovorne
nadzornike posameznih del iz tretjega odstavka 86. člena ZGO-1.
3. Osebe pod št. 1.0. do 4.2. morajo biti
vpisane v imenik ZAPS ali IZS.
4. Za vsako osebo, ki jo je ponudnik navedel na seznamu strokovnih kadrov pod
zaporednimi številkami od 1.0. do 4.2. je
potrebno navesti sodelovanje pri najmanj

enem svetovalnem inženiringu pri gradnji
najmanj ene stavbe, za vodjo projekta in
odgovornega nadzornika, navedenega pod
zaporedno številko 1. in 1.1. pa sodelovanje
pri najmanj enem svetovalnem inženiringu
pri gradnji najmanj ene stavbe ali primerljivih
nalogah pri gradnji objektov(posli iz vrste
del pod E 02. v razpisni dokumentaciji), za
katere je že izdano uporabno dovoljenje v
zadnjih 3 letih pred datumom določenim za
javno odpiranje ponudb za to javno naročilo
in pri katerih seštevek investicijskih vrednosti dosega vsaj 1.000,000.000 SIT.
5. Za osebo oziroma osebe pod št. 5.0.
je potrebno navesti najmanj eno referenco
v zadnjih 3 letih pred datumom določenim
za javno odpiranje ponudb za to javno naročilo s področja opremljanja objektov za
naslednjo vrsto opreme: pohištvena, splošna medicinska in medicinski aparati. Za referenco velja ali izvajanje nadzora nad dobavo in montažo opreme,ali izdelava PZR
in PZI projekta opreme ali vodenje dobave
in montaže s strani izvajalca opremljanja
objekta. V primeru, da navedenega pogoja glede vrste opreme ne izpolnjuje ena
oseba, mora ponudnik navesti več oseb, ki
vse skupaj izpolnjujejo navedene zahteve
glede referenc.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 62/2005,
Ob-18713/05 z dne 1.7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega:da.
1. osebne reference strokovnih kadrov
s seznama
v prilogi C 08 razpisne dokumentacije
35 točk
· 35 točk: vodja projekta in odgovorni
nadzornik sta opravljala naloge svetovalnega inženiringa ali primerljive naloge pri gradnji objektov, za katere je že izdano uporabno
dovoljenje v zadnjih 3 letih pred datumom
določenim za javno odpiranje ponudb za
to javno naročilo in pri katerih je seštevek
investicijskih vrednosti enak ali presega
8.000,000.000 SIT;
· 25 točk: vodja projekta in odgovorni
nadzornik sta opravljala naloge svetovalnega inženiringa ali primerljive naloge pri gradnji objektov, za katere je že izdano uporabno
dovoljenje v zadnjih 3 letih pred datumom
določenim za javno odpiranje ponudb za
to javno naročilo in pri katerih je seštevek
investicijskih vrednosti enak ali presega
6.000,000.000 SIT;
· 20 točk: vodja projekta in odgovorni
nadzornik sta opravljala naloge svetovalnega inženiringa ali primerljive naloge pri gradnji objektov, za katere je že izdano uporabno
dovoljenje v zadnjih 3 letih pred datumom
določenim za javno odpiranje ponudb za
to javno naročilo in pri katerih je seštevek
investicijskih vrednosti enak ali presega
5.000,000.000 SIT;
· 15 točk: vodja projekta in odgovorni
nadzornik sta opravljala naloge svetovalnega inženiringa ali primerljive naloge pri gradnji objektov, za katere je že izdano uporabno
dovoljenje v zadnjih 3 letih pred datumom
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določenim za javno odpiranje ponudb za
to javno naročilo in pri katerih je seštevek
investicijskih vrednosti enak ali presega
4.000,000.000 SIT;
· 10 točk: vodja projekta in odgovorni
nadzornik sta opravljala naloge svetovalnega inženiringa ali primerljive naloge pri gradnji objektov, za katere je že izdano uporabno
dovoljenje v zadnjih 3 letih pred datumom
določenim za javno odpiranje ponudb za
to javno naročilo in pri katerih je seštevek
investicijskih vrednosti enak ali presega
3.000,000.000 SIT;
· 5 točk: vodja projekta in odgovorni nadzornik sta opravljala naloge svetovalnega
inženiringa ali primerljive naloge pri gradnji
objektov, za katere je že izdano uporabno
dovoljenje v zadnjih 3 letih pred datumom
določenim za javno odpiranje ponudb za
to javno naročilo in pri katerih je seštevek
investicijskih vrednosti enak ali presega
2.000,000.000 SIT;
· 0 točk: vodja projekta in odgovorni nadzornik sta opravljala naloge svetovalnega
inženiringa ali primerljive naloge pri gradnji
objektov, za katere je že izdano uporabno dovoljenje v zadnjih 3. letih od dneva
objave javnega razpisa in pri katerih seštevek investicijskih vrednosti ne dosega
2.000,000.000 SIT.
Izvedeni svetovalni inženiring mora biti s
področja vrste del opredeljenih v poglavju E
02 razpisne dokumentacije.
2. ponudbena cena 30 točk;
3. reference ponudnika za opravljanje
svetovalnega inženiringa 25 točk;
· 25 točk: potrdila o opravljanju svetovalnega inženiringa pri gradnji stavb visoke
gradnje, za katere je že izdano uporabno
dovoljenje v zadnjih 3 letih pred datumom
določenim za javno odpiranje ponudb za
to javno naročilo, katerih seštevek vrednosti projektantskih, gradbenih, obrtniških,
instalacijskih in opremaških del presega
7.500,000.000 SIT ali seštevek bruto površin presega 50.000 m2;
· 15 točk: potrdila o opravljanju svetovalnega inženiringa pri gradnji stavb visoke
gradnje, za katere je že izdano uporabno dovoljenje v zadnjih 3 letih pred datumom določenim za javno odpiranje ponudb za to javno
naročilo, katerih seštevek vrednosti projektantskih, gradbenih, obrtniških, instalacijskih
in opremaških del je od 4.000,000.000 SIT
do vključno 7.500,000.000 SIT ali je seštevek bruto površin od 25.000 m2 do vključno
50.000 m2;
· 5 točk: potrdila o opravljanju svetovalnega inženiringa pri gradnji stavb visoke
gradnje, za katere je že izdano uporabno dovoljenje v zadnjih 3 letih pred datumom določenim za javno odpiranje ponudb za to javno
naročilo, katerih seštevek vrednosti projektantskih, gradbenih, obrtniških, instalacijskih
in opremaških del je od 1.500,000.000 SIT
do vključno 4.000,000.000 SIT ali je seštevek bruto površin od 15.000 m2 do vključno
25.000 m2;
· 0 točk: potrdila o opravljanju svetovalnega inženiringa pri gradnji stavb visoke
gradnje, za katere je že izdano uporabno dovoljenje v zadnjih 3 letih pred datumom določenim za javno odpiranje ponudb za to javno
naročilo, katerih seštevek vrednosti projektantskih, gradbenih, obrtniških, instalacijskih
in opremaških del je od 1.000,000.000 SIT
do vključno 1.500,000.000 SIT ali je seštevek bruto površin od 10.000 m2 do vključno
15.000 m2.
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Izvedeni svetovalni inženiring mora biti s
področja vrste del, opredeljenih v poglavju
E 02. razpisne dokumentacije.
4. kadrovska zasedba ponudnika 10
točk:
· 10 točk: več kot polovica oseb na seznamu iz točke 2 poglavja C 08 ima univerzitetno izobrazbo;
· 0 točk: od četrtina do polovica oseb na
seznamu iz točke 2 poglavja C 08 ima univerzitetno izobrazbo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 1. 2006 do 12.
ure.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 1. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani!
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 1. 2006
ob 13. uri, Ministrstvo za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 11. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-30170/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, Vrunčeva 2 a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Damjan Bobek – tehnični del,
Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva 2
a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna ose-
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ba: Sonja Marinček, soba 411/IV., Vrunčeva
2 a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-14-77,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV.,
Vrunčeva 2 a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 17/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava in vgradnja sekundarne opreme
za avtomatizacijo SN omrežja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – področje Slovenj Gradec in Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudnik mora nuditi razpisano blago
v celoti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: maksimalno 5 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: skupna ponudbena cena, potrjene
reference, rok izvedbe, podpora.
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: 2. 12. 2005 v pisni obliki.
Cena: 8.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 17/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 12. 2005 ob 8. 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
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ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12.
2005 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Damjan Bobek, tel. 03/420-13-60, GSM 051/601-207
in Danica Mirnik, tel. 03/420-14-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-30171/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00, faks
03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d.,
kontaktni osebi: Rade Knežević – tehnični del, Danica Mirnik – splošni del,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Sonja Marinček, soba 411/IV.,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV.,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 18/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava in vgradnja primarne opreme za
avtomatizacijo SN omrežja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – področje Slovenj Gradec in Krško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudnik mora nuditi razpisano blago
v celoti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: maksimalno 5 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: kot v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: skupna ponudbena cena, potrjene
reference, rok izvedbe, podpora.
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: 2. 12. 2005 v pisni obliki.
Cena: 8.0000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti
ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki
in navedbi oznake blago 18/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 12. 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: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12.
2005 ob 11. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Rade Knežević, tel. 03/42-01-391, GSM 041/797-250 in
Danica Mirnik, tel. 03/420-14-73.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-30284/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Markič Izidor, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/382-40-61,
faks 05/388-15-77, elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/2005-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava notranje opreme za poslovno
stavbo Elektro Primorske DE Tolmin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poslovna stavba Elektro
Primorske DE Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe – 3%.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačilo nad 45 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.2.1.1) Pravni status obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra; izpisek iz
sodne ali druge evidence, da ima ponudnik
veljavno registracijo za dejavnost, katere
je predmet javni razpis; potrdilo ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; izpisek, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije; potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo Ministrstva
za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo o ﬁnančnem stanju BON1 in BON2 in potrdilo, da v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa, ali BON/1P, ter potrdilo poslovne
banke o prometu na TRR za zadnje 3 mesece.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav; navedbo tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bo vključena v ponudnikovo
izvedbo naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. način plačila,
3. reference,
4. rok dobave,
5. kakovost ISO.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 10/2005-B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
TRR št. 04750-0000510950 pri NKBM
področje Nova Gorica, sklic 43428 – dobava
notranje opreme za DE Tolmin.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 12. 2005 do
10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2005
ob 11. uri; v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
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: 3. 11. 2005.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Nova Gorica
Št. 2335
Ob-30370/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Osterman, tel. +386/1/58-22-500, Celovška
cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/58-22-500, faks +386/1/58-22-550,
elektronska pošta: mail@LPP.si, internetni
naslov: www.jh-lj.si/lpp.
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: JN 04/05 nakup avtobusov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup 11 mestnih zgibnih avtobusov in
5 primestnih linijskih avtobusov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javno podjetje Ljubljanski
potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 34.12.11.00-2, dodatni predmeti:
34.12.12.00-3, 34.12.14.00-5.
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: 11
mestnih zgibnih avtobusov in 5 primestnih
linijskih avtobusov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: rok dobave avtobusov je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 9,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: so navedeni 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: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-
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trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
3. da mu v zadnjih 5 letih pred tem naročilom 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,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. da ima poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis iz sodnega registra podjetij, za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
oziroma samostojni podjetniki priglasitveni
list pri DURS oziroma izpis iz poslovnega
registra Slovenije, izdanega pri AJPES-u.
Dokazilo mora izkazovati zadnje stanje ponudnika,
2. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
3. potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da mu v zadnjih 5 letih
pred objavo 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,
4. potrdilo izdano s strani okrožnega sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
5. originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudb, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 1/P, samostojni podjetnik pa
BON 1/SP iz katerega je razvidno:
– da njegov čisti letni prihodek v letu
2004 presega 500 mio SIT,
– da v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo obrazca BON 1/P oziroma BON
1/S niso imeli dospelih neporavnanih obveznosti,
– da sodi gospodarska družba najmanj v
bonitetni razred 3C za leto 2004,
Predloženo dokazilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
2. podatki o solventnosti, izdani od banke, pri kateri ima ponudnik odprt TRR. Predloženo dokazilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudb.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da zagotavlja servisiranje avtobusov v garancijski dobi v polmeru največ 15 km od sedeža naročnika,
2. izjava ponudnika, da bo dobavil potrebne originalne rezervne dele za vzdrževanje avtobusov najkasneje v 5 delovnih
dneh od pisnega naročila,
3. izjava ponudnika, da avtobusi v celoti
izpolnjujejo vse obvezne minimalne tehnične zahteve, navedene v četrtem poglavju
razpisne dokumentacije “Tehnična speciﬁkacija avtobusov",
4. izjava ponudnika, da bo zagotovil
usposabljanje voznikov in vzdrževalcev avtobusov pred dokončnim prevzemom avtobusov,
5. izjava ponudnika, da zagotavlja garancijski rok za dobavljene avtobuse najmanj 2
leti za celoten avtobus, dodatno pa še:
– 3-letno garancijo oziroma 300.000 prevoženih kilometrov (kar nastopi prej) za pogonski sklop (motor, menjalnik, prenosnik
moči in zadnja os),
– 14-letno garancijo proti prerjavenju nosilne konstrukcije,
– 14-letno garancijo za nosilnost nosilne
konstrukcije avtobusa pri statičnih in dinamičnih obremenitvah, ki nastopajo pri obratovanju na progah LPP,
– 8-letno garancijo za vodoodporne plošče,
6. izjava ponudnika, da je avtobus v redni proizvodnji,
7. izjava ponudnika, da bo v slovenskem
jeziku zagotovil: navodila za voznike, navodila za vzdrževanje vozil, izobraževanje,
servisne informacije še 14 let po dokončnem prevzemu avtobusov, navodila za diagnostiko in poprodajne storitve.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. izjava ponudnika, da je poravnal vse
poslovne obveznosti do svojih zaposlenih,
2. izjava ponudnika, da v zadnjih 12 mesecih z njim ni bilo prekinjeno pogodbeno
razmerje zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti,
3. izjava ponudnika, da je dobavni rok
največ 6 mesecev od podpisa pogodbe,
4. izjava ponudnika, da plačilni rok ni
krajši od 30 dni po dokončnem prevzemu
avtobusov,
5. izjava ponudnika o resničnosti podatkov in
6. izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: predhodni razpis; Ur. l. RS, št. 20-21 z dne 4. 3.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 04/05 nakup
avtobusov.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 12. 2005 na
sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje, soba št.
211, Silva Papež.
Cena 5.000 SIT.
Plačilo na transakcijski račun št. 03100
1005605502 pri SKB, z namenom nakazila »plačilo razpisne dokumentacije za JN
04/05 – »nakup avtobusov« ali na glavni
blagajni Javnega podjetja Ljubljanski potni-
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ški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, III.
nadstropje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2005 do 12.
ure; na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski
potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160,
1000 Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje,
soba št. 211, Silva Papež.
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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri javnem odpiranju ponudb lahko aktivno sodelujejo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja
pooblastila oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2005
ob 12.30; Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.
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: 4. 11. 2005.
Javno podjetje
Ljubljanski potniški promet, d.o.o.
Št. 2671/05
Ob-30534/05
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: Igor Podbelšek – 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, Služba za javna naročila, Slovenska c. 56/VI,
soba št. 16, vsak delovnik med 9. in 11. uro,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 33/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava elektronskih števcev z merjeno
dinamiko obremenitve in GSM/GPRS komunikacijo.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisanega
blaga je fco skladišče naročnika: Glavno
skladišče družbe Elektro Ljubljana, d.d.,
Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana-Črnuče,
vsakokrat razloženo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: enofazni elektronski števci z GSM/GPRS komunikacijo.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: največ 90 dni od posameznega
naročila.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: trifazni elektronski števci
z GSM/GPRS komunikacijo.
3) Obseg ali količina: po tehničnih razpisnih pogojih v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: največ 90 dni od posameznega
naročila.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: enofazni elektronski števci z
GSM/GPRS komunikacijo in
– sklop 2: trifazni elektronski števci z
GSM/GPRS komunikacijo.
Celotna količina in obseg so razvidni iz
Tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno naročanje, za obdobje
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini in z rokom veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb, to je do 5. 4. 2006,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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-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 kaz-novan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovan-jem, oziroma
so posledice sodbe že izbri-sane, 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 sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih, ki so v pristojnosti Davčne uprave RS,
v skladu s predpisi RS, ne starejše od 30
dni,
– BON 1 za zadnje poslovno leto ponudnika, ki ni starejši od 30 dni, če je ponudnik
samostojni podjetnik pa potrdila poslovnih
bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejše
od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od končne pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisnimi pogoji iz tehnične razpisne dokumentacije,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– dokazilo o organizirani servisni službi
števcev v Republiki Sloveniji,
– certiﬁkat o tipski odobritvi števca v Republiki Sloveniji.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo 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. skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
2. garancijski rok (5% delež),
3. tehnične karakteristike (5% delež),
4. potrjene reference (5% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 33/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 12. 2005, vsak
delovnik med 9. in 11. uro (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:
23003371-33, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 12. 2005 ali 29 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 5. 4. 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: 6. 12. 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 posredovanu do 1. 12.
2005 do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 04/2005
Ob-30591/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod Kanalizacija javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Kač, univ. dipl. inž.
vod., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-310, faks 03/42-50-300, elektronska pošta: simon.kac@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNBL04/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vodovod Kanalizacija
javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 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: predviden obseg dobave:
– VT 2,100.000 kWh,
– MT 2,060.000 kWh,
– ET 65.000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančno garancijo za resnost ponudbe, ki se glasi na 5% skupne ponudbene
vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 90 dni, od datuma določenega za
dostavo ponudbe,
– izjava banke, da bo ob podpisu pogodbe izvajalcu izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
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plačila za dobavljeno energijo je 30 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:
1. ponudnik mora v celoti izpolnjevati pogoje 42. in 42.a člena ZJN-1,
2. ponudnik sprejema pogoje v razpisni
dokumetaciji za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. registracijo podjetja pri pristojnem sodišču oziroma za samostojne podjetnike priglasitveni list davčnega organa,
2. dokazilo, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s
prepisi države, kjer ima sedež,
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje da
ponudnik kot pravna oseba ni bil obsojen
zaradi kaznivih dejanj,
4. potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni v prisilni poravnavi, stečaju, likvidaciji,
5. pisno izjavo, da izpolnjuje vse z zakonodajo določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročanja,
6. pisno izjavo ponudnika, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred
sodiščem, sodne preiskave ali postopka zaradi prekrška ter da njegovo poslovanje ni
s kakršnokoli odločbo v zadnjih petih letih
ustavljeno,
7. licenco pristojnih organov za opravljanje energetske dejavnosti potrebno za
dobavo električne energije upravičenim odjemalcem,
8. izjavo ponudnika o sposobnosti in
usposobljenosti izvedbe predmeta naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
1. ponudnik mora dostaviti obrazec
BON-1/P;
2. dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranih računov;
3. v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še pravni akt o skupni
izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb,
ki bodo odgovorni za izvedbo predmetnega
naročila. V tem primeru morajo podizvajalci
priložiti vse dokumente naštete v teh navodilih, razen bančne garancije zadostuje, če
jih priloži eden od izvajalcev za celotno ponudbo, morajo pa izpolnjevati vse zahteve
razpisne dokumentacije;
4. poslovno poročilo iz katerega je razvidno, da je poprečni letni promet ponudnika
v zadnjih treh letih v višini najmanj dve in
polkratne (2,5 x) vrednosti javnega naročila, oziroma izpolnitev pogoja dosedanjih
prihodkov v enaki višini, če ponudnik ne
posluje 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: skladno z razpisno dokumetacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNBL04/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 12. 12. 2005,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v ceni ni zajet DDV. Plačilo se izvede na račun št.
06000-0141786072, s pripisom JNBL04/
2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 12. 2005
ob 13. uri; Vodovod Kanalizacija javno podjetje d.o.o., sejna soba, Lava 2a, 3000 Celje.
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: 3. 11. 2005.
Vodovod Kanalizacija javno podjetje
d.o.o.

Gradnje
Št. 025021

Ob-30419/05
Preklic

Zaradi spremenjenih okoliščin se preklicuje objava za javni razpis gradnja centralne
čistilne naprave Podpeč–Preserje – JN 28
naba/05, objavljen v Uradnem listu RS, št.
93 z dne 21. 10. 2005, Ob-28337/05.
Javno podjetje Vodovod
Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Ob-30173/05
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, Ivanka
Marin – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, 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. 02/22-00-128 –
splošni del; Ivanka Marin, tel. 02/22-00-583
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00107, 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, Slo-
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venija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.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. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
priloga II, št. 50/500; splošna dela na področju stavb in nizkih gradenj.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniška dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– objekti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od priznanja usposobljenosti in
sposobnosti kandidatom, konec do 1. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
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: omejeni.
IV.1.1) Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom: v Uradnem listu RS, št. 35, z
dne 9. 4. 2004, št. Ob- 9019/04.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
Naročnik bo v 2. fazi javnega razpisa
povabil k oddaji ponudbe vse kandidate,
katerim bo priznana usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega razpisa.
Kandidatom, katerim je naročnik na podlagi objave v Uradnem listu RS, št. 35 z dne
9. 4. 2004, št. Ob-9019/04 že priznal usposobljenost in sposobnost, se ni potrebno
prijaviti na ta javni razpis.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 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: 24. 11. 2005 do 10.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
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: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
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.
02/22-00-128 – za splošni del; Ivanka Marin,
tel. 02/22-00-583 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-30174/05
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, Ivanka
Marin – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, 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: Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del; Ivanka Marin, tel.
02/22-00-583 – za tehnični del, vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, 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. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: danijela.homec@elektromaribor.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. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
priloga II, št. 50/502; nizke gradnje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nezahtevna gradbena dela.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
– objekti.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od priznanja usposobljenosti in
sposobnosti kandidatom, konec do 1. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo zahtevana v 2. fazi javnega
razpisa.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni
(zahtevano v 2. fazi javnega razpisa).
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: omejeni.
IV.1.1) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: v Uradnem listu RS, št.
35, z dne 9. 4. 2004, Ob-9030/04.
IV.1.2) Število ponudnikov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
Naročnik bo v 2. fazi javnega razpisa
povabil k oddaji ponudbe vse kandidate,
katerim bo priznana usposobljenost in sposobnost v 1. fazi javnega razpisa.
Kandidatom, katerim je naročnik na podlagi objave v Uradnem listu RS, št. 35 z dne
9. 4. 2004, Ob-9030/04 že priznal usposobljenost in sposobnost, se ni potrebno prijaviti na ta javni razpis.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 24. 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: 24. 11. 2005 do
10. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: kandidatom po
priznanju sposobnosti in usposobljenosti za
izvedbo javnega naročila.
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: v 1. fazi omejenega postopka ne bo javnega odpiranja.
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.
02/22-00-128 – za splošni del; Ivanka Marin,
tel. 02/22-00-583 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Ob-30283/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Tomaž Slokar, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta: katja.smajgl@elektro-primorska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 13/2005-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
adaptacija prostorov distribucijskega
centra vodenja Elektro Primorske – lokacija RTP 110/20/10 kV Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe – 3%.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačilo nad 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.2.1.1) Pravni status obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra; izpisek iz
sodne ali druge evidence, da ima ponudnik
veljavno registracijo za dejavnost, katere
je predmet javni razpis; potrdilo ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco 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: potrdilo o ﬁnančnem stanju BON1 in BON2 in potrdilo, da v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa, ali BON/1P, ter potrdilo poslovne
banke o prometu na TRR za zadnje 3 mesece.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
dobav; navedbo tehničnega osebja ali strokovnih služb, ki bo vključena v ponudnikovo
izvedbo naročila.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok izgradnje,
3. reference,
4. način plačila,
5. rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 13/2005-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
TRR št. 04750-0000510950 pri NKBM
področje Nova Gorica, sklic 43428 – adaptacija DCV Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 12. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 12. 2005
ob 11. uri; v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
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: 3. 11. 2005.
Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Nova Gorica

Storitve
Št. 229
Ob-30371/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi, Družba za upravljanje s
prenosnim omrežjem d.o.o., kontaktni osebi: Edvard Grobler in Simon Križaj, Cesta
Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700, faks 01/58-20-701,
elektronska pošta: edvard.grobler@geoplinplinovodi.si, internetni naslov: www.geoplinplinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/57/2005/UD-ST.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in instalacija programske opreme SCADA in MODEL na računalniško
opremo ﬁrme Sun Microsystems na rezervni lokaciji za GCMMS sistem v KP
Kidričevo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: instalacija Programskih rešitev SCADA in MODEL
na obstoječo strojno računalniško opremo
Sun Microsystems na rezervni lokaciji v KP
Kidričevo. Sistem mora biti sposoben prevzeti vse naloge osnovnega sistema vključno z čitanjem podatkov iz končnih postaj
(RTU) po plinovodnem sistemu. Izveden
mora biti preklop med obema sistemoma
vključno z preklopom komunikacijskih linij za
RTU-je in replikacija podatkov med obema
sistemoma. Izvedena mora biti povezava na
vse aplikacije, ki so povezane z obstoječim
SCADA/MODEL sistemom.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbenega zneska. Ob podpisu pogodbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% od vrednosti pogodbe. Po predaji del mora ponudnik predložiti bančno
garancijo za odpravo napak v višini 10% od
vrednosti pogodbe veljavno za čas veljavnosti garancijske dobe
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo plačal pogodbeni
znesek po končanem prevzemu vseh del v
roku 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: podpisana mora biti pogodba
o zastopanju principala.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
3. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;
4. ponudnik, njegov podizvajalec ali katerikoli izvajalec pri skupni ponudbi se ne
sme nahajati na seznamu poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona
o preprečevanju korupcije naročnik ne sme
sodelovati (Ur. l. RS, št. 43/05).
Vsi pogoji, navedeni v III.2.1.1) so obvezni. Kolikor ponudnik enega ali več pogojev
navedenih pod točko ne izpolni, so obvezni
izločilni element.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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1. povprečni letni prihodki zadnjih
treh poslovnih let morajo biti večji kot
1.000,000.000 SIT;
2. ponudnik mora izkazovati uspešno poslovanje v vseh mesecih leta 2005 do oddaje ponudbe;
3. ponudnik mora biti prisoten na trgu za
računalniške dejavnosti, ki so predmet razpisa, najmanj 10 let.
Vsi pogoji, navedeni v III.2.1.2) so obvezni. Kolikor ponudnik enega ali več pogojev
navedenih pod točko ne izpolni, so obvezni
izločilni element.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik oziroma njegov podizvajalec
(principal) mora biti mednarodno priznani
dobavitelj SCADA sistemov kar dokazuje z
najmanj 5 referenčnimi projekti, ki jih je dobavil naročnikom v podobnem obsegu kot
je razpisani;
V primeru uporabe podizvajalčevih referenc mora ponudnik priložiti fotokopijo prve
in zadnje strani pogodbe, ki urejuje njun
odnos.
2. ponudnik mora priložiti izjave o sodelovanju na projektu izvedbe rezervnega centra od ﬁrm dobaviteljev originalnega sistema
instaliranega pri naročniku;
3. ponudnik mora sprejeti zahtevo naročnika, da sprejema originalni sistema SCADA, MODEL, GMS in zahteve, ki sledijo iz
tega: povezljivost, sprejemanje vseh vmesnikov za povezovanje sistemov, sprejemanje standardov povezovanja;
4. ponudnik mora imeti najmanj eno referenco iz podpore in vzdrževanja sistema
SCADA;
5. ponudnik mora imeti na svoji lokacij
postavljen računalniški sistem, ki omogoča
testiranje aplikacij SCADA (z izjemo komunikacij do RTU-jev preko javnega sistema
komunikacij). Platforma sistema mora biti
ista kot je platforma SCADA sistema pri naročniku;
6. ponudnik mora imeti organizirano lastno servisno službo;
7. ponudnik mora zagotavljati povezljivost z vsemi slovenskimi dobavitelji komunikacijskega sistema: Telekom – ﬂexnet, Simobil – GPRS, Medinet – VPN povezava
obeh centrov vodenja;
8. vsa priključena oprema in storitve morajo zadostiti minimalnim tehničnim zahtevam naročnika katere so deﬁnirane v poglavju IX razpisne dokumentacije.
Kadrovski pogoji – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora imeti zaposlene najmanj 4 delavce z univerzitetno izobrazbo
tehnične smeri, ki se zahtevajo za izvajanje
del tega razpisa. Delavci morajo biti zaposleni pri ponudniku najmanj eno leto za nedoločen delovni čas;
2. ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
dve vodji projektov. Imeti morata najmanj
univerzitetno izobrazbo smer elektrotehnika
ali računalništvo/informatika.
Kolikor ponudnik enega ali več pogojev
navedenih pod točko III.2.1.3) ne izpolni, so
obvezni izločilni element.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena storitve,
2. rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/57/2005/UDST.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2005 do
15. ure.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati na TRR 02923-0254424156
odprt pri NLB d.d., Ljubljana. Ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o vplačilu in potrdilo DURS, da je
ponudnik davčni zavezanec oziroma izjavo,
da ni registriran za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 60 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2005
ob 12. uri; Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljanske brigade 11, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-30547/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559, faks
01/47-10-503, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.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 potrebno poslati prijave za sodelovanje/projekte: isti kot
v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: javni projektni natečaj za izbiro
najprimernejše rešitve stanovanjske soseske in stanovanjskih stavb v območju LN
Novi Dragomelj 1, 2. etapa.
II.1.2) Opis: predmet razpisa je izbira
strokovno najprimernejše arhitekturne
rešitve stanovanjskih stavb z zunanjo
ureditvijo območja v območju urejanja
LN Novi Dragomelj 1 (2. etapa) v Dragomlju pri Ljubljani z izbiro projektanta za
izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb in
zunanjo ureditvijo območja.
II.1.3) Lokacija: območje urejanja LN
Novi Dragomelj v Dragomlju pri Ljubljani.
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.20.00-1.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC):
Kategorija storitve: A-12.
III.1) Merila za izbiro udeležencev: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji, ki je
na voljo tudi na spletnih straneh naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: merila, navedena v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo tudi na spletnih straneh naročnika:
www.stanovanjskisklad-rs.si.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-11-Na/2005,
2305-11/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 1. 2006.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: prevzem razpisne dokumentacije in natečajnega gradiva je
možno proti plačilu 25.000 SIT na transakcijski račun naročnika: 01100-6270960211
s sklicem 00 7621-matična št.-050 in namenom nakazila: natečaj Dragomelj, vsak
delovni dan med 10. in 14. uro na sedežu
naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 1. 2006, do 12.
ure.
Ponudbe se oddajo na sedež naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada 2,000.000 SIT,
2. nagrada 1,500.000 SIT,
3. nagrada 1,000.000 SIT,
sklad za priznanja v skupni višini
1,500.000 SIT.
IV.4.5) Imena izbranih članov žirije:
Člani ocenjevalne komisije:
– Sandra Fatur, univ. dipl. inž. arh., kot
predsednica,
– dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. inž. arh.,
kot namestnik,
– Zoran Vitorovič, univ. dipl. inž. arh.,
– Vasa Perović, univ. dipl. inž. arh.,
– Janja Borec Merlak, univ. dipl. inž.
grad.
Namestnika članov ocenjevalne komisije:
– Ilka Čerpes, univ. dipl. inž. arh.,
– Zoran Veljkovič, univ. dipl. inž. grad.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-30159/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.82.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-051/2005-E-POG/B.
II.5) Kratek opis: nadgradnja sistema
Dalet za produkcijo in predvajanje RA programov iz verzije Dalet 5.1 na DaletPlus.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-051/2005-E-POG/B:
Dalet SA:, kontaktna oseba: Stephane
Schlayen, 55 Rue Raspail, 92300 Levallois Perret, Francija, tel. +33/01/41-27-67-53,
faks +33/01/41-27-67-50, elektronska pošta:
rcospen@dalet.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 249.600 EUR
(59,800.465,92 SIT).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-051/2005E-POG/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 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: 3. 11. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-30160/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
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javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.73.30-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-043/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: magnetofonski studijski trakovi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
38,000.000 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. RTV-043/2005-E-ODP/B:
AVC group d.o.o., kontaktna oseba: Miran
Kajin, Blatnica 14, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/530-78-70, faks 01/530-78-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 37,776.000
SIT (z DDV).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-043/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71-72 z dne 29. 7.
2005, Ob-21139/05.
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: 3. 11. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-30163/05
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, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava polietilenske
folije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,750.000 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. 70/B: OZ Unitehna z.o.o.,
Pod Ravnico 3, 8233 Mirna, Slovenija, tel.
07/34-82-500, faks 07/34-82-525.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23800 z dne 9. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 684/05
Ob-30164/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup tekstilij.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 143,075.726 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. 10/05 – za 5. sklop – delovna oblačila za zdravstveno nego: Labod,
d.d., Seidlova 35, 8000 Novo mesto, Slovenija, faks 07/39-17-479.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,248.000 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:
4. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 16 z dne 18. 2.
2005, Ob-4443/05.
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: 2. 11. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-30168/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., kontaktna oseba: Igor Glušič, univ. dipl. inž. grad.,
Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-67-50, faks 03/713-67-70, elektronska pošta: igor.glusic@jkp-zalec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: dobava
blaga.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNBL 01/2004.
II.5) Kratek opis: dobava blaga za vzdrževanje in gradnjo javnih vodovodnih
sistemov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno (60%),
– rok plačila (10%),
– rok dobave (10%),
– dežurna služba (5%),
– reference (5%),
– certiﬁkat kakovosti (10%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNBL 01/2004: Zagožen
d.o.o., kontaktna oseba: Zdravko Zagožen,
Cesta ob železnici 3, 3310 Žalec, Slovenija,
tel. 03/713-14-20, faks 03/713-14-22, elektronska pošta: zagozen@siol.net, internetni
naslov: www.zagozenslo.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 81,128.397,42 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:
26. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22634/04 z dne 27. 8. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2005.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Ob-30177/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Energetika Celje, j.p., d.o.o., kontaktna
oseba: Andrej Marinček, Smrekarjeva 1,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-33-20,
faks 03/425-33-66, elektronska pošta: Andrej.Marincek@Energetika-CE.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: E-JN-ELKO 02/2005.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
ekstra lahkega kurilnega olja za potrebe
proizvodnje toplote za široko porabo in
ostali odjem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 59,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. skladiščne zmogljivosti,
3. odzivnost na poziv na dobavo,
4. plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. E-JN-ELKO 02/2005: Petrol d.d.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Viktor Spreitzer,
Dunajska cesta 50, Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 118,317 SIT/liter
oziroma 59,000.000 SIT; najnižja 118,317
SIT/liter (59,000.000 SIT), najvišja ponudba
120,167 SIT/liter (60,083.500 SIT/liter).
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. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23904/05 z dne 9. 9. 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: 2. 11. 2005.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Ob-30273/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Stane Mulej, ekon., Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-30-00, faks 03/423-36-66, elektronska pošta: info@sb-celje.si, internetni naslov:
www.sb-celje.si.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 13/2003.
II.5) Kratek opis: dobava pralnih sredstev za pralnico – druga faza omejenega
postopka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20 milijonov na letni ravni oziroma
60 milijonov v obdobju treh let.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13/2003: Ecolab d.o.o.,
Vangerlova 4, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,515.243,03
SIT, najvišja ponudba 13,368.282,48 SIT.
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; Ob-98277 z dne 18. 7. 2003.
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. 11. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-30276/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Boštjan Miklavčič, Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-101,
faks 01/29-14-829, elektronska pošta: bostjan.miklavcic@slo-zeleznice.si, internetni
naslov: www.slo-zeleznice.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2005/PE VTVD.
II.5) Kratek opis: lokomotiva vrste 189
Siemens.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 293,760.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji brez
predhodne objave.
IV.1.1) Utemeljitev postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: veliko število počasnih voženj
in zapor prog, ki so posledica slabega stanja
javne železniške infrastrukture, kar vpliva
na bistveno povečanje časovnega obteka
lokomotiv in odklone od turnusa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Siemens d.o.o., kontaktna oseba: Igor Turnšek, Bratislavska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-46-100, faks 01/474-61-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 240,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Sp 3/2005-9/2005
Ob-30280/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in garancijsko
vzdrževanje aktivne mrežne opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-9/2005: Unistar
LC d.o.o., kontaktna oseba: Peter Dolenc,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,793.225 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24558/05 z dne 16. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Vrhovno sodišče RS,
Center za informatiko
Ob-30282/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.24.20-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-047/2005-E-POG/B.
II.5) Kratek opis: digitalna mešalna
miza za studio 26.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
100,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-047/2005-E-POG/B:
AVC GmbH, kontaktna oseba: Miran Kajin,
Pfongau Mitte 9, 5202 Neumarkt, Austria,
tel. 01/530-78-70, faks 01/530-78-70, elektronska pošta: info@avc-group.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 468.000 EUR
(112,122.972 SIT).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-047/2005-E-POG/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 9. 2005.
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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.7) Drugi podatki: edini ponudnik.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 698/05
Ob-30342/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup endoskopske
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,833.333,31 SIT.

Št. 404-08-342/2005-40
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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. 46/05 – nakup endoskopske opreme – za sklope: 1 in 5: Mevi, d.o.o.,
Vodovodna 20, 2000 Maribor, Slovenija,
faks 02/320-82-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,247.714,58 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 46/05 – nakup endoskopske opreme – za sklope: 2, 3, 4, 7 in 11:
Mollier, d.o.o., Opekarniška 3, 3000 Celje,
Slovenija, faks 03/428-84-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,605.581,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Ob-30345/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih
(GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, oddelek za nabavo,
kontaktna oseba: dodatne informacije – vodja izvedbe javnega
naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, 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.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 46/05 – nakup
endoskopske opreme – za sklope: 8, 9 in
10: Draeger, d.o.o., Nadgoriška 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, faks 01/561-22-65.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki
se je upoštevala (brez DDV): cena
1,788.784,80 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: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 52 z dne 27. 5.
2005, Ob-14504/05.
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. 11. 2005.
Klinični center Ljubljana

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: MORS
298/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: računalniško strojna oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): 31,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena ob izpolnjevanju pogojev
naročnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali
ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 298/2005-ODP:

Vrednost v SIT
z DDV

Sklop

Izbrani ponudnik

Št. ponudbe

Dob. dni/gar. mes.

01

SIMT d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje

0524/ZZ-2005
22. 8. 2005

45/36

4,721.555

02A

Marand Inženiring d.o.o.,
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana

050822_MORS
(298-2005-ODP)

28/36

13,870.948,18

02B

Marand Inženiring d.o.o.,
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana

050822_MORS
298-2005-ODP)

29/36

2,721.393,86

02

16,592.342,04

03

SIMT d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje

0524/ZZ-2005
22. 8. 2005

45/36

04

Avtenta servis d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana

PO5-13039 12. 8. 2005

05A

SIMT d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje

0524/ZZ-2005
22. 8. 2005

45/36

1,130.184

05B

SIMT d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje

0524/ZZ-2005
22. 8. 2005

45/36

421.302

05C

SIMT d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje

0524/ZZ-2005
22. 8. 2005

45/36

487.565

5,207.277

05
08

2,268.672

2.039.051
Marand Inženiring d.o.o.,
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana
Skupna vrednost z DDV:

050822_MORS
(298-2005-ODP)

30/36

697.233,60
31,526.130,64
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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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-342/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 2. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.

Št. 404-08-236/2005-20
Ob-30344/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih
(GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: dodatne informacije – vodja izvedbe javnega
naročila: Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, 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.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: MORS
232/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: izdelava rešitve ITIL-uvajanje standarda za
upravljanje IS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez DDV): 52,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali
ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 232/2005-ODP:

Št. 404-08-411/2005-6
Ob-30347/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročil: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 255/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup škornjev vojaških (črnih).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji:
IV1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne najave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedeni
v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 255/2005-PSP: Gojzar
d.o.o., Loška c. 41, 4226 Žiri, Slovenija, tel.
04/51-06-300, faks 04/51-06-301, elektronska pošta: info@gojzar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,229.000 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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS,
št. 71-72 z dne 29. 7. 2005 in popravek Ur. l. RS, št. 76 z dne
12. 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: 28. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS

Izbrani ponudnik

Št. ponudbe

S&T Hermes Plus
d.d., LjubljanaČrnuče

0988/129000-NL z dne
23. 8. 2005

Vrednost v SIT
z DDV

62,801.575,20

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:
404-08-236/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 12. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
69 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: 28. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-411/2005-6.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 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: 3. 11. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 52/969
Ob-30369/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, kontaktna oseba:
Aleš Bačer, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-59-700,
faks 05/36-63-142, elektronska pošta:
ksda.investicije@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava specialnega
vozila za praznjenje greznic in čiščenje
kanalizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena – 55%,
– reference – 12%,
– garancijska doba – 10%,
– stroški vzdrževanja – 5%,
– plačilni rok – 5%,
– rok dobave – 5%,
– servis – 8%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

Friulexport S.p.a., kontaktna oseba: Alessandro Stocca, Scala al belvedere 1, 34135
Trst, Italija, tel. 040-43713, faks 040-43073,
elektronska pošta: info@friulexport.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 42,908.400
SIT, najvišja ponudba 50,400.000 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 8. 7. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Št. 191-15
Ob-30374/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: Maja Slovenc,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektronska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 92.52.12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-RO/2-2005.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– ceno,
– tehnične lastnosti ponujene opreme.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-RO/2-2005, sklopi št.:
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 21,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42: Eventus
Computers, kontaktna oseba: Marko Mrše,
Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/200-35-04, faks 01/200-35-03, elektronska pošta: info@eventus.si, internetni
naslov: www.eventus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,911.840 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. JR-RO/2-2005, sklopi št.:
24, 25, 26, 27, 34, 41: Org. Tend d.o.o.,
kontaktna oseba: Borut Jurčevič, Kraljeviča
Marka ulica 19, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-57-50, faks 02/250-57-60, elektronska pošta: info@tend.org, internetni naslov:
www.tend.org.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 949.382 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. JR-RO/2-2005, sklopi št.: 2,
22: Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Robi
Robida, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-555-23, faks 01/47-556-00,
elektronska pošta: robi.robida@unistarlc.si,
internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,896.637,11 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. JR-RO/2-2005,
sklopi št.: 3, 18, 20, 23, 30, 31: Anni
d.o.o., kontaktna oseba: Peter Lovšin,
Motnica 7a, 1236 Trzin, Ljubljana, tel.
01/580-08-00, faks 01/580-08-02, elektronska pošta: peter.lovsin@anni.si, internetni
naslov: www.anni.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,084.646 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. JR-RO/2-2005: Maitim
Computers d.o.o., kontaktna oseba: Tatjana
Ivančič, Kamniška cesta 39, Šmarca, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. 01/830-33-60, faks
01/830-33-75, elektronska pošta: info@maitim.si, internetni naslov: www.maitim.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,541.565 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-RO/2-2005.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 84 z dne 16. 9. 2005,
Ob-24732/05.
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. 11. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,881.260 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko

Ob-30376/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba:
Antonija Zdešar Vochl, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-56-90, faks
01/369-55-96, elektronska pošta: gp.mp@gov.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sklop B – izdelava,
dobava in montaža pisarniškega pohištva za potrebe pravosodnih organov in
Ministrstva za pravosodje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-25/2005: Atlas oprema
d.o.o., kontaktna oseba: Gašper Urbančič,
Samova 12A, 1116 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-40-37, faks 01/431-52-73, elektronska pošta: atlas-oprema@atlas-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,033.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005,
Ob-23178/05.
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: 3. 11. 2005.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-30432/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.24.20-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-053/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: digitalna mešalna
miza za predvajanje programa iz studijev P1 in P2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z 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. RTV-053/2005-E-ODP/B:
AVC GmbH, kontaktna oseba: Miran Kajin,
Pfongau Mitte 9, 5202 Neumarkt, Austria,
tel. 01/530-78-70, faks 01/530-78-70, elektronska pošta: info@avc-group.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 164.040 EUR
(39,299.604,13 SIT).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-053/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 82 z dne 9. 9. 2005,
Ob-23948/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: edini ponudnik.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 11. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija

Sp 3/2005
Ob-30385/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in garancijsko
vzdrževanje osebnih računalnikov in 17˝
LCD zaslonov.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-14/2005: FMC
distribucija in računalniške storitve d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Gregor Gorenc,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-28, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: gregor.gorenc@fmc.si.

Št. 1746/05
Ob-30433/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.11.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15-11/05-REZ.
II.5) Kratek opis: menjava naftnih derivatov, in sicer dobava 20.167.408 litrov
dieselskega goriva na lokaciji Vopak Terminal Hamburg GmbH & Co., Rethedamm
15, D-21107 Hambug in odkup 20.167.408
litrov kurilnega olja – ekstra lahko, skladiščenih pri podjetju Lehnkering GmbH,
Schifferstraße 26, D-47059 Duisburg, na
lokaciji Lehnkering GmbH, Kreisstraße
33, D-30629 Hannover.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 302,511.120 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN15-11/05-REZ:
Agip Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Uroš Cerar, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/252-87-96, faks
00386/1/252-87-98, elektronska pošta:
uros.cerar@agip.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 262,781.326,24 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:
12. 10. 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: 3. 11. 2005.
ZORD Slovenija
Št. 403-42/2005
Ob-30545/05
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:
21.20.00.00, 36.21.20.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava priznanj Policije,
št. 403-42/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava priznanj Policije, in sicer:
sklop 1:
– podsklop 1.1: listine za priznanja;
– podsklop 1.2: mape za listine;
– podsklop 1.3: škatle za priznanja;
sklop 2:
– podsklop 2.1: znaki priznanj;
– podsklop 2.2: nadomestni znaki priznanj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,333.333,33 SIT.
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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. 403-42/2005 (sklop 1):
Littera Picta d.o.o., kontaktna oseba: Irena Celar, Rožna dolina c. IV/32-34, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/362-52-00,
faks +386/1/362-52-22, elektronska pošta:
info@tiskarna.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 23,876.894 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. 403-42/2005 (sklop
2): Heledi's d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Ojsteršek, Kersnikova 17, 3000 Celje, Slovenija, tel. +386/3/428-26-12, faks
+386/3/428-26-21, elektronska pošta: marjan@heledis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 13,445.255 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: 403-42/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 20-21 z dne 4. 3.
2005, Ob-6134/05.
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: 7. 11. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-30548/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Log d.o.o., kontaktna oseba: ga. Osvald, Dobja vas 187,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/822-39-63, elektronska pošta: a_osvald@email.si.
II.5) Kratek opis: dobava smetarskega
vozila za praznjenje tipskih smetarskih
posod od 120 l do 1.100 l.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancija za šasijo,
– garancija za nadgradnjo,
– odzivnost servisa in zagotavljanje rezervnih delov,
– dobavni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Tamček M&M d.o.o., kontaktna oseba: Marija Zupančič, Zaletelova 3, 1210 Ljubljana
Šentvid, Slovenija, tel. 01/512-47-27, faks
01/512-47-27.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
25,632.000 SIT.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005,
Ob-22916/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 11. 2005.
Javno komunalno podjetje Log d.o.o.
Ob-30577/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče RS, Center za informatiko,
kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50,
faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in garancijsko
vzdrževanje osebnih računalnikov in 17˝
LCD zaslonov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-10/2005: FMC
distribucija in računalniške storitve d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Gregor Gorenc,
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-28, faks 01/520-59-80, elektronska pošta: gregor.gorenc@fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,415.300 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24910/05 z dne 16. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko

Gradnje
Ob-30162/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.,
kontaktna oseba: Bruno Stanič, Fornače 33, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/617-50-00, faks 05/617-50-15, elektronska pošta: info@okoljepiran.si, internetni
naslov: www.okoljepiran.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: 4/JR-G/01-05.
II.5) Kratek opis: izgradnja fekalne kanalizacije v vasi Sv. Peter.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Plan Invest d.o.o., kontaktna oseba: Darjo
Reščič, Ul. B. Jakca 9, 6320 Portorož, Slovenija, tel. 05/630-81-26, faks 05/630-81-28,
elektronska pošta: planinvest@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 30,349.742,60 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: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/JR-G/01-05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22133/05.
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: 3. 11. 2005.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
Ob-30165/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Srečko Trunkelj, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-96-80, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-64/05 P.
II.5) Kratek opis: dobava, vgradnja in
zagon toplotnih postaj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,200.000 SIT na letni ravni;
12,600.000 SIT za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.
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:
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PI-64/05 P: EL-TEC
Mulej, d.o.o., kontaktna oseba: Jože Torkar, Pot na Lisice 7, 4260 Bled, Slovenija, tel. 04/575-30-30, faks 04/575-30-55,
elektronska pošta: marketing@el-tec-mulej.si; Instalacije Krušec Tomaž, s.p., kontaktna oseba: Tomaž Krušec, Štula 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 041/622-464, faks
01/512-03-43, elektronska pošta: instalacije.krusec@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost
4,107.003 SIT in 4,177.070 SIT; najnižja
ponudba 4,107.003 SIT, najvišja ponudba
4,177.070 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: PI-64/05 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-30179/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
II.5) Kratek opis: gradnja dela kanalizacije in čistilne naprave Žaga.
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. 03/05 JN VV: Gradbenik
d.o.o. Tolmin, kontaktna oseba: Anton Lovše, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija,
tel. 05/38-81-411, faks 05/38-81-508.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 146,837.591 SIT.
Valuta: 90 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:
23. 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-21926/05.
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: 3. 11. 2005.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Ob-30180/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-38,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34400-1/2005.
II.5) Kratek opis: modernizacija cest v
Občini Gornja Radgona leto 2005 (8 sklopov oziroma 8 odsekov cest).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 146,666.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop VIII.: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., kontaktna oseba: Bojan Hočevar, Stolpniška 10, 1112 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-45-00, faks 01/437-30-52,
elektronska pošta: info@cp-lj.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 23,434.929,01 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. sklop II. in V.: SGP
Pomgrad d.d., kontaktna oseba: Boris
Sapač, Bakovska ulica 31, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/534-18-00, faks
02/534-18-25, elektronska pošta: info@sgppomgad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,742.500,01 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. sklop I., III., IV., VI.
in VII.: Asfalti Ptuj d.o.o., kontaktna oseba:
Miran Sagadin, Žnidaričevo nabrežje 13,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-26-10, faks
02/749-26-12, elektronska pošta: info@asfalti-ptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79,006.590,99 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: 34400-1/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 67 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19651/05.
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: 2. 11. 2005.
Občina Gornja Radgona
Ob-30275/05
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. +386/1/478-18-83,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka: 430-227/2005,
evidenčna številka javnega naročila: 45/05
VV pog.
II.5) Kratek opis: sklenitev dodatka št. 6
k osnovni pogodbi št. 215/03 z dne 27. 8.
2003 na podlagi končnega obračuna po
zaključku GOI del – za upravni center v
Tolminu, Tumov drevored 4, Tolmin.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,333.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Primorje d.d., kontaktna oseba: Ivan
Štefančič, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. +386/5/36-90-200, faks
+386/5/36-90-200, elektronska pošta: primorje@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,471.217,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
številka:
430-227/2005, evidenčna številka javnega
naročila: 45/05 VV pog.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 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. 11. 2005.
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave
Ob-30286/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Brda, kontaktna oseba: Tonka Simčič,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, Slovenija, tel.
05/335-10-30, faks 05/335-10-39, elektronska pošta: Občina.brda@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: G-2/05.
II.5) Kratek opis: gradnja ČN v Kozani
z mehansko-biološko stopnjo čiščenja, s
kapaciteto 350 PE.
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 G-05: Stadij d.o.o. Postojna, kontaktna oseba: Matej Stegel, Tržaška cesta 50/A, 6230 Postojna, Slovenija,
tel. 05/721-14-20, faks 05/721-14-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,571.260,60 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: 2 G-05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 6. 5. 2005,
Ob-12293/05.
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. 11. 2005.
Občina Brda
Št. 41415-0008/2005
Ob-30550/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žirovnica, kontaktna oseba: Marija
Lužnik, Breznica 3, 4274 Žirovnica, Slovenija, tel. 04/580-91-00, faks 04/580-91-09,
elektronska pošta: obcina@zirovnica.si, internetni naslov: www.zirovnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja ločenega sistema kanalizacije v naselju Doslovče v
Občini Žirovnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najugodnejšo primerljivo ceno.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Cestno podjetje Kranj, d.d., kontaktna
oseba: Mojca Guzelj, Jezerska cesta 20,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00,
faks 04/240-23-30, elektronska pošta: mojca.guzelj@cpkranj.si, internetni naslov:
www.cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 44,367.608,40 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:
21. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 5. 8. 2005,
Ob-21643/05.
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: 7. 11. 2005.
Občina Žirovnica
Ob-30556/05
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.
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:
45233280-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
R3-639/1143 Jsp. Brnik – Zg. Brnik – II.
etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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. A-046: Cestno podjetje
Ptuj d.d., Zagrebška 49a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 80,512.502 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30557/05
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.
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:
45233280-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste
R3-739/6219 Destrnik – 1. etapa: gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77,000.000 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. A-043: Cestno podjetje
Ptuj d.d., Zagrebška 49a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 82,482.631 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:
14. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 1. 4.
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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30558/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna ose-
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ba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Sevnično v Stari žagi na
cesti R2-424/1166 v km 17.460.
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. A-049: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,320.620 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:
9. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30559/05
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.
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:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Voglajno v Črnolici na
R2-423/1281.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 67,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-100: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77,564.213 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 58 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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30560/05
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.
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:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Zavrtaniški potok v Igli, na
cesti R2-428/1250.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,666.000 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. A-111: Ceste mostovi Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77,327.031 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:
29. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30561/05
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.
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:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Ljubijo na Verdu na
R3-642/1146.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-101: SCT d.d., 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 66,020.708 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 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.
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. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30562/05
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.
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:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega propusta čez potok v Koračicah na
R3-713/4910.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,200.000 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. A-132: Cestno podjetje
Ptuj d.d., Zagrebška 49, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,681.258 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:
2. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 1. 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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30563/05
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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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:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Kokro (Cundrov most) v
Sp. Fužinah na R1-210/1106.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 104,000.000 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. A-133: Primorje d.d., Vipavska 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 114,463.338 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:
29. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 1. 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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30564/05
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.
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:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija mostu čez Vrtojbico v Vrtojbi na cesti
R3-614/1046.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,900.000 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. A-041: CPG d.d., Industrijska c. 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,405.797 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 z dne 1. 4.
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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30565/05
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.
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: G1-3/320 uredirektor
kratkoročni ukrepi na G1-3: preplastitev
vozišča Črenšovci–Dolnji Lakoš.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 96,000.000 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. A-091: Strabag AG Podružnica Ljubljana, Letališka 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 96,165.077 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 58 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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30566/05
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.
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5)
Kratek
opis:
preplastitev
R1-226/1256 Ravne–Dravograd: gradbena dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 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. A-032: Strabag AG, Podružnica Ljubljana, Letališka 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 83,113.077 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 3.
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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30567/05
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.
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste
G1-3/322 Rakičan–D. Lakoš: gradbena
dela 1. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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. A-035: Asfalti Ptuj
d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77,875.665 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. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 30-31 z dne 25. 3.
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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30568/05
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija
R3-704/1353 Vuhred–Ribnica na Pohorju: gradbena dela sanacija usada.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 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. A-038: Podjetje za gozdne
gradnje d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 55,546.113 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 30-31 z dne 25. 3.
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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30569/05
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.
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste skozi
Vrzdenec, na cesti R2-407/1145, od km
3+800 do km 4+400.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 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. A-122: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 94,683.990 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 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: 4. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30570/05
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.
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:
45233280-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: postavitev varnostnih
ograj, zamenjava starih, namestitev novih z izvedbo ustreznih temeljev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 158,950.000 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. A-131: Petrič d.o.o., Goriška 57, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 146,452.635 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 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.
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. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-30571/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brežice, kontaktna oseba: Branko
Blaževič, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. +386/7/499-15-00, faks
+386/7/499-00-52, elektronska pošta: obcina.brezice@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.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): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2003/004/938-21.
II.5) Kratek opis: predmet projekta izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave Obrežje – Čistilna naprava Obrežje je izgradnja biološke čistilne
naprave za 2.310 PE. Projekt vključuje
pripravo PGD, PZI, PID, pridobitev grad-
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benega dovoljenja ter izgradnjo čistilne
naprave.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 698.130,86 EUR.
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. 2003/004/938-21-1: Hidroinženiring d.o.o. v imenu skupnega nastopa
S Primorje d.d., kontaktna oseba: Gabriel Hegeduš, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/560-37-00, faks
+386/1/568-45-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 827.469 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21164/05, Ob-21163/05 z dne
29. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; PHARE: Council Regulation (EEC)
št. 3906/89 z dne 18. december 1989 (spremenjen s strani Council Regulation (EEC)
št. 2698/90 z dne 17. september 1990, Council Regulation (EEC) št. 3800/91 z dne
23. december 1991, Council Regulation
(EEC) št. 2334/92 z dne 7. avgust 1992,
Council Regulation (EEC) št. 1764/93 z dne
30. junij 1993, Council Regulation (EC) št.
1366/95 z dne 12. junij 1995, Council Regulation (EC) št. 463/96 z dne 11. marec
1996, Council Regulation (EC) št. 753/96 z
dne 22. april 1996, Council Regulation (EC)
št. 1266/1999 z dne 21. junij 1999, Council
Regulation (EC) št. 2666/2000 z dne 5. december 2000 in Council Regulation (EC) št.
2500/2001 z dne 17. december 2001).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Občina Brežice
Ob-30572/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the contracting authority: Municipality of Brežice:
for the attention of: Branko Blaževič, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenia, telephone +386/7/499-15-00, fax
+386/7/499-00-52, electronic mail: obcina.brezice@brezice.si, internet address:
www.brezice.si.
I.2) Type of contracting authority: regional/local level.
II.1) Type of contract: works.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specialized construction works in
connection
with water (with: soaking, drainage of land,
water supply, removing of wastewater, sewerage etc.)).
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: 2003/004/938-21.
II.5) Short description: the project Construction of Sewage System and Wastewater Treatment Plant Obrežje – Wastewater
Treatment Plant Obrežje consists of construction of biological wastewater treatment
plant PE 2310. The Contractor will carry out
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the following tasks: preparation of Design
for Building Permit, preparation of Detailed
Design, preparation of As Built Drawings,
acquisition of Building Permit, construction
and commissioning of the facilities.
II.6) Estimated total value (excluding
VAT): 698,130.86 EUR.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: lowest price.
V.1.1) Name and address of successful
supplier, contractor or service provider: contract No 2003/004/938-21-1: Hidroinženiring
d.o.o. on behalf of Joint Venture with Primorje d.d., for the attention of: Mr Gabriel
Hegeduš, Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana,
Slovenia, telephone: +386/1/560-37-00, fax
+386/1/568-45-02.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken
into consideration (excluding VAT): price
827,469 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
VI.3) Date of contract award: 5. 9. 2005.
VI.4) Number of tenders received: 2.
VI.5) Was this contract subject to a Notice in the Ofﬁcial Journal: yes; Ob-21164/05,
Ob-21163/05 of 29. 7. 2005.
VI.6) Does this contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU Funds:
yes; PHARE: Council Regulation (EEC) No
3906/89 of 18 December 1989 (as amended
by Council Regulation (EEC) No 2698/90 of
17th September 1990, Council Regulation
(EEC) No 3800/91 of 23th December 1991,
Council Regulation (EEC) No 2334/92 of 7
August 1992, Council Regulation (EEC) No
1764/93 of 30 June 1993, Council Regulation (EC) No 1366/95 of 12 June 1995,
Council Regulation (EC) No 463/96 of 11
March 1996, Council Regulation (EC) No
753/96 of 22th April 1996, Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21th June 1999,
Council Regulation (EC) No 2666/2000 of
5th December 2000 and Council Regulation (EC) No 2500/2001 of 17th December
2001).
VI.8) Date of dispatch of this notice:
4. 11. 2005.
Municipality of Brežice
Ob-30573/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brežice, kontaktna oseba: Branko
Blaževič, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenija, tel. +386/7/499-15-00, faks
+386/7/499-00-52, elektronska pošta: obcina.brezice@brezice.si, internetni naslov:
www.brezice.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): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2003/004/938-21/1.
II.5) Kratek opis: predmet projekta izgradnja kanalizacijskega sistema in Čistilne naprave Obrežje – kanalizacijski
sistem II je izgradnja kanalizacijskega
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sistema v dolžini 9.517 in 7 črpališč. Izvajalec bo izvedel naslednje naloge: izdelava projekta pridobitve gradbenega
dovoljenja, projekta za izvedbo, pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelava
tehnične dokumentacije (projekta izvedbenih del, projekta za obratovanje in
vzdrževanje, …) ter izgradnja in oprema
kanalizacijskega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,533.729,16 EUR.
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. 2003/004/938-21/1 – 2:
Primorje d.d. v imenu skupnega nastopa
s Hidroinženiring d.o.o., kontaktna oseba:
Dušan Črnigoj, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. +386/5/369-00-00,
faks +386/5/369-02-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,706.209,28 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21166/05, Ob-21165/05 z dne
29. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; PHARE: Council Regulation (EEC)
št. 3906/89 z dne 18. december 1989 (spremenjen s strani Council Regulation (EEC)
št. 2698/90 z dne 17. september 1990, Council Regulation (EEC) št. 3800/91 z dne
23. december 1991, Council Regulation
(EEC) št. 2334/92 z dne 7. avgust 1992,
Council Regulation (EEC) št. 1764/93 z dne
30. junij 1993, Council Regulation (EC) št.
1366/95 z dne 12. junij 1995, Council Regulation (EC) št. 463/96 z dne 11. marec
1996, Council Regulation (EC) št. 753/96 z
dne 22. april 1996, Council Regulation (EC)
št. 1266/1999 z dne 21. junij 1999, Council
Regulation (EC) št. 2666/2000 z dne 5. december 2000 in Council Regulation (EC) št.
2500/2001 z dne 17. december 2001).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 11. 2005.
Občina Brežice
Ob-30574/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the contracting authority: Municipality of Brežice,
for the attention of: Branko Blaževič, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, Slovenia, telephone: +386/7/499-15-00, fax
+386/7/499-00-52, electronic mail: obcina.brezice@brezice.si, internet address:
www.brezice.si.
I.2) Type of contracting authority: regional/local level.
II.1) Type of contract: works
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.2) Other relevant nomenclature
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specialized
construction works in connection with water
(with: soaking, drainage of land, water supply,
removing of wastewater, sewerage etc.)).
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: 2003/004/938-21/1.

II.5) Short description: The project Construction of Sewage System and Wastewater Treatment Plant Obrežje – Sewage System II consists of construction
of sewage system in the length of 9.517
m and 7 pumping stations. The Contractor will carry out the following tasks:
preparation of Design for Building Permit, preparation of Detailed Design, acquisition of Building Permit, preparation
of technical documentation (As Built
Drawings, Operating and Maintenance
Plan,…) and construction and equipment
of the facilities.
II.6) Estimated total value (excluding
VAT): 1,533,729.16 EUR.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: lowest price.
V.1.1) Name and address of successful
supplier, contractor or service provider: contract No 2003/004/938-21/1-2: Primorje d.d.
on behalf of Joint Venture with Hidroinženiring
d.o.o., for the attention of: Dušan Črnigoj,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenia, telephone: +386/5/369-00-00, fax
+386/5/369-02-00.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken into
consideration: price 1,706,209.28 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
VI.3) Date of contract award: 2. 9. 2005.
VI.4) Number of tenders received: 2.
VI.5) Was this contract subject to a Notice in the Ofﬁcial Journal: yes; Ob-21166/05,
Ob-21165/05 of 29. 7. 2005.
VI.6) Does this contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU Funds:
yes; PHARE: Council Regulation (EEC) No
3906/89 of 18 December 1989 (as amended
by Council Regulation (EEC) No 2698/90
of 17 September 1990, Council Regulation
(EEC) No 3800/91 of 23th December 1991,
Council Regulation (EEC) No 2334/92 of 7
August 1992, Council Regulation (EEC) No
1764/93 of 30 June 1993, Council Regulation (EC) No 1366/95 of 12 June 1995,
Council Regulation (EC) No 463/96 of 11
March 1996, Council Regulation (EC) No
753/96 of 22nd April 1996, Council Regulation (EC) No 1266/1999 of 21st June 1999,
Council Regulation (EC) No 2666/2000 of
5th December 2000 and Council Regulation
(EC) No 2500/2001 of 17 December 2001).
VI.8) Date of dispatch of this notice:
4. 11. 2005.
Municipality of Brežice
Št. 60-3680/05
Ob-30593/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna oseba: Ljubomir Jakše, inž. str., Podbevškova
ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-32-566, faks 07/39-32-509, elektronska pošta: ljubomir.jakse@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 45.21.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja kanalizacije naselja Gabrje in obnova vodovoda.
II.5) Kratek opis: za leto 2005 je predvidena gradnja kanala A v dolžini ca.
1350 m, kanala F v dolžini ca. 121 m in
meteornega kanala ca. 117 m.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Malkom Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Marjan Skube, Košenice 86, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/393-14-70,
faks 07/393-14-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 58,230.702 SIT z DDV, 48,525.585
SIT brez DDV.
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: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 10. 2005.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Storitve
Ob-30181/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, kontaktna oseba: Nataša Pivka Galun, univ. dipl. prav., Razlagova 14,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-90-323,
faks 02/25-27-056, elektronska pošta: natasa.galun@uni-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov – čiščenje stavb.
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. 1/2005: Čistoča d.o.o.,
kontaktna oseba: Ranko Šmigoc, direktor
PE Vzhod, Ljubljanska c. 12f, 1236 Trzin,
Slovenija, tel. 01/560-31-00, 02/330-23-80,
faks 01/560-31-19, 02/330-23-81, elektronska pošta: info@cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,705.142 SIT;
najnižja ponudba 12,705.142 SIT, najvišja
ponudba 17,373.804 SIT. Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 78 z dne 19. 8. 2005,
Ob-22591/05.
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: 2. 11. 2005.
Univerza v Mariboru,
Ekonomsko-poslovna fakulteta
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Ob-30261/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Karolina Sedmak vms, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-27-31, faks 02/818-19-03,
elektronska pošta: zd-sl.bistrica@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 14.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: čiščenje prostorov
Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,986.586,40 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. 00262-05: Čistoča d.o.o.,
kontaktna oseba: Ranko Šmigoc, Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/560-31-00, faks 01/560-31-19, elektronska pošta: info@cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,986.586,40 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 00262-05, Ob-22876/05 z dne
26. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 10. 2005.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št.260-5/05-21
Ob-30278/05
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.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zdravstveno higienski nadzor, mikrobiološke preiskave in emisijski monitoring odpadnih vod 260-5/05.
II.5) Kratek opis: zdravstveno higienski
nadzor, mikrobiološke preiskave in emisijski monitoring odpadnih vod.
Predmet javnega naročila je izvajanje
storitev zdravstveno higienskega nadzora,
mikrobioloških preiskav in emisijskega monitoringa odpadnih vod za naročnika za obdobje enega leta.
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. 260-5/05 – objava v Ur.
l. RS, št. 78 z dne 19. 8. 2005: Zavod za
zdravstveno varstvo Nova Gorica, kontaktna oseba: mag. Tatjana Vončina, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/330-86-00, faks
05/330-86-08.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,979.329,82 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:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22384/05 z dne 19. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 11. 2005.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 404-08-470/2005-9
Ob-30343/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna
oseba: vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, 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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 383/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: Oracle licence.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 77,000.000 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:
(l) naročilo izpolni vnaprej znano končno
število sposobnih ponudnikov in pod pogojem, da enakopravno obravnava vse ponudnike.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 383/2005-PSP:
Oracle Software d.o.o., kontaktna oseba:
Mitja Žitnik, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 588-88-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 105,261.670,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-470/2005-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 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: 28. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-360/2005-12
Ob-30346/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna
oseba: vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Karde-
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ljeva 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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 311/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje Citrix
programske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 17,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(2) naročilo izpolni vnaprej znano končno
število sposobnih ponudnikov in pod pogojem, da enakopravno obravnava vse ponudnike.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 311/2005-PSP:
IBM Slovenija d.o.o., Trg republike 2, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,792.540,57 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: 404-08-360/2005-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 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: 28. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-30431/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava naloge »Razvoj multimodalnega transportnega modela ljubljanske regije – 1. faza«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 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. 05/310607: Projekt nizke
zgradbe, projektiranje, inženiring in svetovanje, d.o.o., Vojkova 65, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,500.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 410-30/05, 15253/05 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. 11. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Ob-30551/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
d.d. Sežana, kontaktna oseba: Vlasta Kukanja, Partizanska 2, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-12-40, faks 05/731-12-01,
elektronska pošta: vlasta.kukanja@ksp-sezana.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KV/1962-05.
II.5) Kratek opis: izdelava investicijsko
tehnične dokumentacije za Regijski center za ravnanje z odpadki Koper.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. KV/1962-05: Institut za
ekološki inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Darinka Ignjatovič, univ. dipl. inž. grad.,
Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/300-48-11, faks 02/300-48-35,
elektronska pošta: iei@iei.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,390.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: KV/1962-05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16393/05.
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: 7. 11. 2005.
KSP d.d. Sežana
Št. 0275/2005
Ob-30552/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JZ
Gasilska brigada Koper, kontaktna oseba:
Vilij Bržan, direktor - poveljnik, Ljubljanska
6, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-28-31,
elektronska pošta: vilij.brzan@gb-koper.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 27.

Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
6.6.1.4-0, dopolnilni besednjak: 4510-0,
4520-0, 4530-0, 4540-0, 3610-0, 3642-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ﬁnančni najem s postopnim odkupom (lizing) objektov gasilskega in
zdravstvenega doma v Kopru.
II.5) Kratek opis: ﬁnančni najem zajema izdelavo projektne dokumentacije s
pridobitvijo gradbenega dovoljenja ter
gradnjo gasilskega in zdravstvenega
doma.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.065,071.600 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. JNVV-S-2/2005: LB Leasing Koper d.o.o., kontaktna oseba: Rok
Sabadin, Ferrarska 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/610-04-00, elektronska pošta:
rok.sabadin@lbleasing-koper.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,126.323,20 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 915,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-S-2/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 9. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2004,
Ob-22917/05.
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: 7. 11. 2005.
JZ Gasilska brigada Koper
Ob-30555/05
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: redni in glavni pregledi objektov na državnih cestah na področjih KR, MS, PT, CE in MB.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-167: Gradbeni inštitut
ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,669.741 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 82 z dne 9. 9. 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. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Ob-30263/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Željko Horvat, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-32, faks 07/481-72-52, elektronska pošta: zeljko.horvat@kostak.si, internetni naslov: http://www.kostak.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA-45.21.41.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/05-VV-GR.
II.5) Kratek opis: sanacija mešanega
kanala Senovo-Brestanica, odsek: RR0
do RR1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 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. 01/05-VV-GR: NIVO,
gradnje in ekologija d.d., Celje, kontaktna
oseba: Peter Štefanec, inž. gradb., Lava
11, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/422-41-00,
faks 03/422-41-72, elektronska pošta: uprava@nivo.si, internetni naslov: www.nivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 116,771.878,40 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci:
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 01/05-VV-GR.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila (brez
DDV): 116,771.878,40 SIT.
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V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante:
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: da.
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:
28. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št.
74 z dne 5. 8. 2005, Ob-21851/05.
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: 4. 11. 2005.
Kostak,
komunalno stavbno podjetje d.d.
Ob-30377/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00, faks
05/339-67-31, elektronska pošta: marta.madon@elektro-primorska.si, internetni
naslov: www.elektro-primorska.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/2005-G.
II.5) Kratek opis: gradnja RTP 35/20 kV
Hrpelje – stavba stikališča 20 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6/2005/-G: Marc gradbeno podjetje, d.o.o. Ajdovščina, kontaktna
oseba: Andrej Marc, Lavričeva 48, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-43-500,
faks 05/364-43-55, elektronska pošta: marcgp@siol.net, internetni naslov: www.marcgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 146,660.184,27 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
74 z dne 5. 8. 2005, Ob-21644/05.
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: 4. 11. 2005.
Elektro Primorska
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Javni razpisi
Št. 1473/2005
Ob-30372/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št. 66/01,
103/01, 53/02, 80/02, 88/02, 47/03, 108/04)
Urad Vlade RS za informiranje objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje informativnokomunikacijskih in izobraževalnih
dejavnostih nevladnih organizacij o
evropskih zadevah v letu 2006
Urad Vlade RS za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Urad) s tem razpisom vabi nevladne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri
obveščanju prebivalcev Slovenije o evropski
zadevah.
1. Predmet tega razpisa je soﬁnanciranje
informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti nevladnih organizacij v Sloveniji, ki bodo prispevale k:
A) boljši informiranosti o uvajanju evra;
B) boljši informiranosti o vzpostavljanju
zunanje meje EU;
C) javni razpravi o prihodnosti Evrope;
D) osveščanju in boljšemu poznavanju
Evrope, njenih vrednot in raznolikosti.
Dejavnosti morajo biti namenjene prebivalcem Slovenije. Pri sklopih A, B in D bodo
imeli prednost projekti, ki bodo namenjeni:
– sklop A: pripadnikom italijanske in madžarske narodne skupnosti, pripadnikom romske etnične skupnosti, pripadnikom narodov
nekdanje Jugoslavije, osebam s posebnimi
potrebami in upokojencem;
– sklop B: prebivalcem ob bodoči schengenski meji;
– sklop D: učencem in dijakom.
2. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne
organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so prostovoljno ustanovljene;
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi
ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali gospodarskih organizacij;
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov;
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju
v javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali družbe kot celote.
3. Nevladne organizacije lahko na razpis
prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji
v letu 2006 in bodo končani do 1. novembra
2006.
4. Urad bo za soﬁnanciranje projektov
nevladnih organizacij na podlagi tega razpisa
v letu 2005 namenil skupno 20 milijonov SIT,
od tega okvirno za posamezne sklope:
A) 5,000.000 SIT,
B) 5,000.000 SIT,
C) 4,000.000 SIT,
D) 6,000.000 SIT.
Če po ocenjevanju prispelih projektov
ostane določen del sredstev pri posameznem
sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko komisija
odloči prerazporediti ta nerazdeljena sredstva
na druge sklope razpisa.
5. Urad bo pri izbiri projektov, ki bodo soﬁnancirani, upošteval naslednja merila:
5.1. izobraževalni, informativni oziroma
komunikacijski pomen projekta:
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– relevantnost teme in vsebinska utemeljitev projekta, doseganje ciljnih javnosti,
ustreznost aktivnosti in mrežno sodelovanje z
drugimi NVO pri projektu (do 70 točk),
5.2. stroškovnik projekta (do 20 točk),
5.3. reference organizacije, nosilca in sodelavcev projekta (do 10 točk).
6. Projekti, ki jih bo Urad soﬁnanciral na
podlagi tega razpisa, lahko prejmejo sredstva v višini največ 50% celotne vrednosti
projekta.
7. Vlogo je potrebno poslati v zaprtem
ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj - vloga – razpis NVO 2006«. Vlagatelj mora na
vsaki vlogi jasno označiti, na kateri sklop se
prijavlja. Posamezna nevladna organizacija
lahko na razpis prijavi več projektov.
8. Vloge morajo prispeti na naslov: Urad
vlade za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000
Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane osebno,
morajo biti oddane na naslov Urada najkasneje do 9. decembra 2005 do 14. ure. Prav
tako pa bodo kot pravočasne upoštevane tudi
vse vloge, ki bodo imele na ovojnici poštni žig
z dne 9. decembra 2005.
9. Odpiranje vlog bo potekalo 12. decembra
2005 v prostorih Urada in ne bo javno. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi
vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od odpiranja
vlog vlagatelje pozvala, da vloge v roku 8 dni
dopolnijo.
10. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom direktor Urada, in sicer
na podlagi predloga strokovne komisije.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki
je določen v 7. in 8. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo
dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije in
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje izločila.
11. Organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o odločitvi Urada obveščene najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja
vlog.
12. Z izbranimi vlagatelji bo Urad sklenil
pogodbe o soﬁnanciranju.
13. O pritožbi zoper sklep o izbranih dejavnostih odloča direktor Urada. Vlagatelj pritožbo vloži na Urad v roku 8 dni od prejema
sklepa, oziroma obvestila. Pritožnik mora v
pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi
katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo odločeno s sklepom
v roku 15 dni. Sklep o pritožbi vlagatelja je s
tem dokončen. Vložena pritožba ne zadrži
podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
14. Vlagatelju, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, se bo ob prijavi na naslednji javni
razpis Urada, le-to štelo kot negativna referenca.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh na katerih se nahaja razpisna dokumentacija.
Razpisna dokumentacija je na voljo
na spletnih straneh http://evropa.gov.si in
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http://www.uvi.gov.si, v katalogu informacij javnega značaja – točka 2g. Naročite jo lahko na
tel. 01/478-26-40 vsak delavnik med 9. in 14.
uro ali na e-naslov: nada.scetinec@gov.si.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na Uradu, kontaktna oseba: Lidija Herek, tel. 01/478-26-21, e-naslov: lidija.herek@gov.si.
Urad Vlade RS za informiranje
Ob-30324/05
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96, 67/01
in 47/02; v nadaljevanju: zakon), 21. člena
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/05), Uredbe o
pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.
l. RS, št. 110/04), Pravilnika o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter regionalnih
razvojnih spodbud samoupravnim lokalnim
skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Ur. l. RS, št. 108/02, 59/03 in 70/04),
Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj
(Ur. l. RS, št. 45/02, 58/03, 85/03, 44/04 in
117/04) ter sklepa Vlade Republike Slovenije,
z dne 9. 9. 2004 o soglasju k Poslovnemu in
ﬁnančnemu načrtu Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj za leto 2005 in
sklepa nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj z dne
6. 10. 2005 in sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 28. 10. 2005 o spremembah in
dopolnitvah Poslovnega in ﬁnančnega načrta
za leto 2005, objavlja Javni sklad Republike
Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljevanju:
Javni sklad)
javni razpis
za dodeljevanje sredstev, namenjenih
za ﬁnanciranje projektov lokalne in
regionalne infrastrukture v regijah
iz seznama A in B ter na območjih s
posebnimi razvojnimi problemi v regijah
iz seznama C in D
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, ki so opredeljene v 1.
točki iz II. poglavja javnega razpisa, investicijskim projektom občin za:
– izgradnjo objektov in naprav lokalne infrastrukture na področju vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda ter za izgradnjo lokalnega
cestnega omrežja v večinski lasti občin,
– ﬁnanciranje izgradnje regionalne razvojne infrastrukture v večinski lasti občin.
2. Višina razpisanih ugodnih posojil je
900,000.000 SIT.
II. Pogoji dodeljevanja
1. Upravičenci:
Nosilci projekta in prejemniki sredstev so
občine, ki so:
– uvrščene v seznam regij A – Pomurska,
Podravska, Zasavska in Spodnjeposavska in
seznam regij B – Savinjska, Koroška, Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija, v
skladu s 3. členom Navodila o prednostnih
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih
za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št.
44/01),
– uvrščene v območja s posebnimi razvojnimi problemi, v skladu s 3. členom Uredbe
o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin,
ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l. RS, št. 59/00)
in so uvrščene v seznam regij C – Goriška

in Gorenjska ter seznam regij D – Obalnokraška in Osrednjeslovenska v skladu s 3.
členom Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01).
Občine iz območij s posebnimi razvojnimi
problemi iz regij skupine C (Goriška in Gorenjska) so: Vipava, Kanal, Brda, Kobarid ter
Jesenice, Cerklje, Gorenja vas- Poljane.
Občine iz območij s posebnimi razvojnimi
problemi iz regij skupine D (Osrednjeslovenska in Obalno-kraška) so: Lukovica, Ivančna
Gorica, Dobrepolje, Dol pri Ljubljani, Velike
Lašče.
Javni sklad bo na podlagi sklepov o odobritvi sredstev s posamezno občino sklenil
pogodbo za izbrani projekt.
2. Prijavitelj projektov: prijavitelj projektov
je občina.
3. Nameni na katere se lahko nanašajo
projekti:
– področje vodooskrbe zajema zajetje,
primarne cevovode in potrebno čiščenje;
– področje lokalnega cestnega omrežja se
nanaša na novogradnjo ali rekonstrukcijo lokalnih cest in rekonstrukcijo tistih prometnic,
ki jih je po rekonstrukciji možno uvrstiti med
lokalne ceste po Uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99,
102/99, 99/00 in 97/00, 62/01, 82/01, 52/02,
95/02, 18/03, 65/03 in 119/03) s pripadajočimi
mostovi in parkirišči;
– področje izgradnje regionalne razvojne
infrastrukture v večinski lasti občin se lahko
nanaša na:
– podjetništvo: podjetniške, obrtne, industrijske cone; nakup zemljišča in komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč za gospodarske aktivnosti,
– okolje in prostor: sistem ravnanja z odpadki; sanacija okoljsko degradiranih območij; urejanje vodotokov, akumulacij in drugih
vodnih površin; varovanje naravne dediščine; prostorsko načrtovanje in analiza stanja
okolja,
– komunalna infrastruktura: izgradnja
objektov in naprav na področju vodooskrbe
in čiščenja odpadnih voda ter izgradnja cestnega omrežja.
4. Upravičeni stroški zajemajo:
– stroške nakupa zemljišč,
– stroške prenove in izgradnje komunalnega in infrastrukturnega omrežja,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– stroške priprave investicijskih študij in
projektov začetnih investicij.
Davek na dodano vrednost se ne šteje za
upravičen strošek.
III. Splošni pogoji
1. Pogoj za dodelitev spodbud je sprejet
regionalni razvojni program (RRP), skladno
z Navodilom o minimalni obvezni vsebini in
metodologiji priprave ter načinu spremljanja
in vrednotenja RRP (Uradni list RS, št. 52/00,
111/00, 44/01 in 110/04), za kar obstaja evidenca pri ARR.
2. Prejemniki sredstev in podpisniki pogodb z Javnim skladom so občine. Odobreni
bodo izključno projekti v večinski lasti upravičenca – občine, za kar je potrebno predložiti
izjavo župana.
3. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na originalnem obrazcu Javnega
sklada vrste C, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti predložene
priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni sklad
od upravičenca in so navedene v V. točki
tega razpisa ter na posameznem obrazcu
za prijavo.
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4. Upravičenec mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno
investicijsko dokumentacijo izdelano v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99 in 39/00).
5. Upravičenec, ki se poteguje za sredstva
iz tega razpisa mora prispevati najmanj 15%
vrednosti investicijskega projekta (brez DDV)
iz lastnih virov.
6. Za prijavo mora upravičenec predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je
minimalno 6,000.000 SIT (brez DDV). Minimalno zaprošena sredstva morajo biti v višini
3,000.000 SIT.
7. Vrednost projekta s ﬁnančno konstrukcijo mora biti predstavljena po aktivnostih in
izdatkih tako, da so poleg upravičenih stroškov prikazani tudi vsi ostali stroški za izvedbo investicijskega projekta in zanje zagotovljeni viri ﬁnanciranja.
8. Vrednost naložbe se izkaže v stalnih in
tekočih cenah. Finančna konstrukcija se zapira v tekočih cenah.
9. Rok za dokončanje investicijskega projekta je 31. 6. 2007.
10. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Javnega
sklada.
11. Upravičeni stroški lahko nastajajo od
1. 1. 2005.
12. Spodbude so praviloma namenjene za
isti projekt največ enkrat, izplačilo pa je mogoče opraviti v tranšah, lahko pa se poteguje
za isti namen ponovno, če skupna višina že
dodeljenih sredstev ne presega zgornje meje
deleža spodbud v upravičenih stroških.
13. V primeru pozitivnega sklepa o izboru
bo upravičenec z Banko Koper d.d. podpisal
posojilno pogodbo. V pogodbi bo določen način ﬁnanciranja in ostali pogoji.
IV. Finančni pogoji
1. Projekti lahko s strani Javnega sklada
pridobijo sredstva v skupni višini do največ
85% upravičenih stroškov.
2. Posojilni pogoji:
– obrestna mera:
a) Euribor (trimesečni) + 0,35% za projekte na območjih s posebnimi razvojnimi problemi iz regij skupine A, B, C in D,
b) Euribor (trimesečni) + 1% za projekte
na ostalih območjih;
– doba vračila posojila do 17 let (z moratorijem), ki se jo na željo upravičenca pred
podpisom pogodbe lahko skrajša;
– do dveletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu lahko upravičenec
odpove;
– obresti v času moratorija se plačujejo.
3. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR.
4. Doba odplačevanja posojila ne more
biti daljša od ekonomske dobe projekta.
5. Upravičenec mora zagotoviti razliko
med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo investicijskega projekta.
6. Posojila upravičenec praviloma zavaruje z garancijsko izjavo občine in menicami
ali z drugim, temu instrumentu enakovrednim
jamstvom.
7. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodb:
– ki se posreduje Banki Koper d.d.:
– pridobljeno soglasje Ministrstva za ﬁnance glede zadolževanja,
– ustrezna dokumentacija za zavarovanje posojila;
– ki se posreduje Javnemu skladu:
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– sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila,
– obvestilo o izboru izvajalca,
– izvajalska pogodba z vsemi prilogami.
Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona
o javnih naročilih.
8. Rok za sklenitev pogodbe je praviloma
do 2,5 meseca od dneva izdaje sklepa. Rok
črpanja posojilnih sredstev je praviloma do
2,5 meseca od dneva sklenitve pogodbe. Če
upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena,
ne pristopi k podpisu pogodb, se šteje, da je
upravičenec enostransko odstopil od zahteve
za ﬁnanciranje in sklenitev pogodbe. Ravno
tako se šteje, da je upravičenec odstopil od
odobrenih sredstev, kolikor ne bo v postavljenem roku dostavil ustrezne dokumentacije
za črpanje.
9. Črpanje posojila Javnega sklada je dokumentarno kot refundacija računov oziroma
situacij izstavljenih po 1. 1. 2005, in sicer po
predložitvi potrdil o izvedenih plačilih v višini
odobrenega posojila.
10. Črpanje sredstev bo možno po predložitvi:
– odobrenega projekta investicijske študije oziroma začetne investicije, oziroma
– poročila o izvršenih delih za investicijske
projekte,
– zahtevka občine za nakazilo odobrenih
sredstev,
– speciﬁkacije vseh stroškov in
– kopije računov oziroma situacij izvajalcev, potrjenih s strani občine in Banke Koper
d.d., v višini odobrenega posojila,
– ter priloženih potrdilih o njihovih plačilih.
Možno je tudi fazno črpanje sredstev. Za
vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih
naročilih.
11. V primeru, da so po opravljenem izboru izvajalcev oziroma v zaključnem ﬁnančnem
obračunu projekta izkazani neto stroški, ki so
manjši od predvidene vrednosti investicijskega projekta, se znesek odobrenega posojila
zmanjša na način, pri katerem višina soﬁnanciranja ne presega razpisnih določil.
12. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in stroški vodenja posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo
sklepali pogodbo z Banko Koper d.d.
V. Vsebina vloge
Zahtevana dokumentacija pri prijavi:
– originalni obrazec za prijavo (izpolnjen,
potrjen in žigosan),
– lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt
(lahko kopija mapnega načrta z označenim
prikazom poteka oziroma lokacijo investicije),
– investicijski program z opredeljenim
obsegom del po posameznih letih, oziroma
drugo investicijsko dokumentacijo v skladu z
veljavnimi predpisi (Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99, 79/99, 39/00)),
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za
fazno izgradnjo,
– upravno dovoljenje (v skladu s predpisi
s področja graditve objektov), kolikor gre za
gradbene investicije,
– paraﬁran vzorec pogodbe,
– paraﬁrano garancijsko izjavo občine,
– izjava upravičenca:
– o zagotovitvi ostalih sredstev,
– o prejetih podporah za isti projekt (iz
proračuna Republike Slovenije, mednarod-
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nih virov) oziroma izjavo, da podpora še ni
bila prejeta,
– o strinjanju z razpisnimi pogoji in merili
za izbor,
– o resničnosti navajanja podatkov,
– izjava župana o lastništvu objekta;
ter za projekte regionalne infrastrukture:
– jasno naveden podprogram iz regionalnega razvojnega programa, ki se izvaja preko
prijavljenega projekta,
– mnenje pristojne regionalne razvojne
agencije k projektu.
VI. Merila za izbiro projektov
Merila za izbiro:
1. lokacija projekta,
2. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih,
3. izvedljivost projekta.
Uporaba meril:
1. Lokacija projekta, za kar lahko na podlagi strokovne ocene komisije pridobi 50 točk,
in sicer:
1.1. Lokacija projekta, glede na 3. člen
Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 44/01); projekti iz
območja A dobijo 25 točk, iz območja B 20
točk, iz območja C 15 točk in iz območja D
10 točk.
1.2. Lokacija projekta, glede na stopnjo
ogroženosti območja s posebnimi razvojnimi
problemi (3. člen Uredbe o vrednosti meril
za določitev območij s posebnimi razvojnimi
problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta
merila, Ur. l. RS, št. 59/00); ekonomsko šibka območja – 5 točk, območja s strukturnimi
problemi – brezposelnost – 5 točk, območja s strukturnimi problemi – delež aktivnega
prebivalstva v kmetijstvu – 5 točk, območja
z omejenimi dejavniki – 5 točk ter razvojno
omejevana obmejna območja – 5 točk, točke
se kumulativno seštevajo.
2. Kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih, za kar lahko na podlagi strokovne ocene
komisije pridobi 30 točk, in sicer:
2.1. Izkazana ekonomska upravičenost
projekta z pričakovanimi rezultati oziroma
ocena ekonomske upravičenosti projekta na
osnovi investicijskega programa do 15 točk;
– investicijski projekt ustvarja pozitiven
donos za njegove obstoječe in/ali bodoče
uporabnike: do 4 točke;
– investicijski projekt ima pozitiven pristop
do varstva okolja: do 2 točki;
– investicijski projekt ima pozitiven vpliv
na gospodarski razvoj oziroma se predvideva
odprtje novih delovnih mest: do 4 točke;
– rezultati ekonomskega ovrednotenja
projekta (ISD) so pozitivni: do 5 točk.
2.2. Obseg in kvaliteta infrastrukturnih storitev oziroma del do 15 točk;
– obseg investicijskega projekta pri celovitosti reševanja problematike; celoviti pristop
– 6 točk, delni pristop – 3 točke, ne predstavlja reševanja problematike – 0 točk;
– stopnja izvajanja investicijskega projekta – izvedenih nad 50% del – 6 točk, izvedenih nad 25 do 50% del – 3 točke, izvedenih
od 1 do 25% – 1 točka, projekt še ni začet
– 0 točk;
– investicijski projekt zagotavlja večjo prometno, komunalno ali logistično urejenost območja: 3 točke.
3. Izvedljivost projekta; prednost imajo investicijski projekti, ki imajo v strukturi ﬁnančnih virov več lastnih sredstev in/ali ﬁnančno
udeležbo drugih partnerjev, in sicer, občine,
ki zaprošajo:
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– za manj kot 50% sredstev, pridobijo
20 točk;
– med 50 in 59% sredstev, pridobijo
15 točk;
– med 60 in 69% sredstev, pridobijo
10 točk;
– med 70 in 85% sredstev, pridobijo
5 točk.
Projekti bodo ocenjeni na osnovi navedenih meril. Na osnovi ocene bo strokovna
komisija projekte razvrstila v prioritetno listo
glede na zbrano število točk. Financirani bodo
projekti z največjim številom točk do porabe
razpisanih sredstev.
Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost pri
izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število
točk po naslednjem vrstnem redu sledečih
meril za izbor vlog:
1. kakovost prijavljenega projekta vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih;
2. lokacija projekta;
3. izvedljivost projekta.
VII. Rok in način prijave
1. Razpisna dokumentacija se dvigne na
sedežu Javnega sklada Republike Slovenije
za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310
Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak
dan od 9. do 12. ure osebno ali po naročilu.
Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na
spletni strani Javnega sklada: http://www.rdfsklad.si oziroma se naroči preko elektronske
pošte na naslov: irena.marn@rdf-sklad.si ali
melita.ovsec-plos@rdf-sklad.si.
Kontaktni osebi Javnega sklada: Irena Marn
in Melita Ovsec-Plos, tel. 01/836-19-53.
2. Javni sklad lahko od prosilca zahteva
dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
3. Rok za vložitev prijav je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do vključno
31. 5. 2006 (velja poštni žig).
Odpiranja bodo mesečna in bodo potekala
do porabe sredstev oziroma bo zadnje odpiranje v mesecu juniju 2006 za vloge oddane
po pošti ali osebno v mesecu maju 2006.
Vloge, oddane v posameznem mesecu,
morajo biti oddane do zadnjega dne v mesecu (po pošti ali osebno), da se uvrstijo v
naslednje odpiranje. Odpiranja bodo 4. dan
od poteka posameznega roka oddaje vlog,
v primeru dela prostega dne pa je odpiranje
naslednji delovni dan.
4. Prijavitelji vložijo vloge na naslov: Javni
sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena na
zgornji naslov v zaprti ovojnici z oznako »Ne
odpiraj – razpis – infrastruktura«. Na ovitku
mora biti jasno naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, ﬁnančni zahtevek prikazan
v slovenski valuti (SIT).
VIII. Obravnava vlog
1. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala Uprava
javnega sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge iz posameznega
razpisnega roka, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem
roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov
bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna
tajnost.
2. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od posamezne-
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ga odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v
zahtevanem roku. Vloge, ki jih upravičenec v
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo
zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
5. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do
Javnega sklada, se zavržejo.
6. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev sredstev več, kot je na razpolago sredstev, oblikuje komisija za pregled in obravnavo prispelih
vlog na podlagi vrednotenja projektov, prednostni vrstni red upravičencev za dodelitev
sredstev.
Komisija bo v primeru iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev
upravičencem iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega
zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev.
Omejitev višine upravičenega zaprošenega
zneska ne more biti nižja od 70%.
Vloge upravičencev, katere ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj
razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
7. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Zoper sklep je dovoljena
pritožba v roku 15 dni od prejema njegovega pisnega odpravka, o njej pa bo odločala
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko.
8. Spremljanje odobrenih projektov: Javni
sklad bo spremljal porabo in učinke dodeljenih sredstev iz razpisa. Prijavitelji in nosilci projektov so dolžni omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled
v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo
na tozadevni projekt. Če sredstva niso bila
porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali se je sredstva kakorkoli odtujilo,
ima Javni sklad pravico zahtevati takojšnje
vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni
višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi
obrestmi za obdobje od dneva nakazila do
dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri ter zamudnih obrestih (Ur. l. RS, št.
56/03 in 135/03).
Javni sklad Republike Slovenije
za regionalni razvoj in razvoj podeželja
Ribnica
Št. 05-1413
Ob-30387/05
Razpis za javno objavo za izbiro izvajalca
za gradbena dela na dovodnem kanalu
HE Zlatoličje (LOT D)
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: Zlatoličje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
gradbena dela na dovodnem kanalu HE Zlatoličje.
3. Roki za izvedbo del:
– predviden začetek del 1. 3. 2006,
– zaključek del 30. 11. 2007,
– prevzem del 30. 1. 2008.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: 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: 25. 11. 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
D – HE Zlatoličje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92,
faks 02/300-58-99 do 25. 11. 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: 13. 12. 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:
13. 12. 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 izvedli najmanj
dva objekta, ki sta primerljiva z objekti, ki so
predmet razpisa;
7. razpolagajo z ustreznim kadrom in sicer:
– odgovorni vodja del, ki mora izpolnjevati
pogoje za odgovornega vodjo del za tovrstne
objekte po ZGO-1 in ki je kot odgovorni vodja
del vodil gradnje vsaj dveh po vrednosti in
vsebini podobnih projektov
– in drugim izkušenim strokovnim kadrom
8. imajo potrebno opremo za izvajanje tovrstnih del;
9. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete
za tovrstna dela.
10. Merila za dodelitev naročila: merila so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
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Razpis za javno objavo za izbiro izvajalca
za pomožne gradbene objekte HE
Zlatoličje (LOT PGO)
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: Zlatoličje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
– gradbena in obrtniška dela:
– za prizidek k strojnici,
– za pomožne objekte;
– pripadajoče elektro in strojne inštalacije.
3. Roki za izvedbo del:
– predviden začetek del 1. 3. 2006,
– zaključek del 1. 7. 2007,
– prevzem del 1. 9. 2007.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: 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@hseinvest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 25. 11. 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
PGO – HE Zlatoličje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica
170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92, faks
02/300-58-99 do 25. 11. 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: 15. 12. 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:
15. 12. 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 posle-
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dica 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 izvedli najmanj dva objekta, ki sta primerljiva z objekti,
ki so predmet razpisa;
7. razpolagajo z ustreznim kadrom, in
sicer:
– odgovorni vodja del, ki mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del za tovrstne objekte po ZGO-1 in ki je kot odgovorni
vodja del vodil gradnje vsaj dveh po vrednosti
in vsebini podobnih projektov,
– in drugim izkušenim strokovnim kadrom;
8. imajo potrebno opremo za izvajanje
tovrstnih del;
9. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete za tovrstna dela.
10. Merila za dodelitev naročila: merila so
navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Ob-30323/05
Institut »Jožef Stefan«, ki ga zastopa direktor prof. dr. Jadran Lenarčič, na podlagi
13. člena Pravilnika o usposabljanju in ﬁnanciranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 12/05,
49/05) objavlja
javni razpis
za kandidate za mlade raziskovalce pri
znanih mentorjih v letu 2005
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je ﬁnanciranje
usposabljanja mladih raziskovalcev za pridobitev doktorata znanosti, in sicer pri naslednjih izbranih znanih mentorjih, vedah in
področjih:
– ﬁzika: teorija – prof. dr. Bosiljka Tadić,
– ﬁzika: delci + jedro – prof. dr. Peter Križan,
– materiali – doc. dr. Darko Makovec.
2. Mladi raziskovalec mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je tuj državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan
Republike Slovenije;
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo in
je v študijskem letu 2005/06 vpisan na podiplomski študij;
– ima povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; če
je bil mladi raziskovalec že vpisan na podiplomski študij v preteklem študijskem letu ali
ima zaključen magisterij, povprečna ocena
dodiplomskega študija ni pomembna;
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva); če je mladi raziskovalec brez
ﬁnančne podpore agencije ali ministrstva,
pristojnega za znanost, že opravil študijski
program za pridobitev magisterija, je starost
mladega raziskovalca lahko 30 let.
Če je mladi raziskovalec izkoristil porodniški oziroma starševski dopust – pri čemer se
za enega otroka upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko
izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo
(dokumentirano) bolezensko odsotnost mladega raziskovalca.
Mladi raziskovalci, ki so že bili ﬁnancirani
v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa uspo-
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sabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku,
ne morejo kandidirati na razpis.
3. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o državljanstvu;
– dokazilo o izobrazbi (tj. dokazilo o diplomi z dodatkom k diplomi) oziroma potrdilo o
zagovoru magisterija;
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija (tj. uradno potrjen seznam vseh
opravljenih izpitov in vaj, iz katerega je razvidna povprečna študijska ocena, izračunana na
dve decimalki natančno);
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij v
študijskem letu 2005/06 in dokazilo o opravljenih obveznostih na podiplomskem študiju,
če je bil kandidat v preteklem študijskem letu
že vpisan;
– dokazila o ev. prejetih nagradah in priznanjih, seznam objavljenih znanstvenih
člankov in dokazila o sodelovanju pri raziskovalnem delu;
– dokazilo o morebitnem porodniškem
oziroma starševskem dopustu ali daljši bolezenski odsotnosti.
Kandidati pošljejo pisne prijave s kratkim
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do vključno 21. 11. 2005 na naslov:
Institut »Jožef Stefan«, Jamova 39, 1000
Ljubljana, z oznako »javni razpis za mlade
raziskovalce – ne odpiraj«.
Nepravočasno in nepravilno označene prijave ter prijave, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev, bodo vrnjene kandidatom.
Izbor mladih raziskovalcev izmed prijavljenih kandidatov na javni razpis Instituta »Jožef
Stefan«, opravi Institut »Jožef Stefan« v soglasju z izbranimi mentorji. Mentorji preverijo izpolnjevanje pogojev kandidatov ter jih
pisno ocenijo glede na postavljena merila za
ocenjevanje.
Institut »Jožef Stefan« bo sklenil delovno
razmerje z izbranimi mladimi raziskovalci za
določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer do največ štiri leta in
šest mesecev, s pričetkom 1. 1. 2006.
Kandidati bodo o izidu izbora mladih raziskovalcev predvidoma obveščeni v 15 dneh
od zaključka razpisa.
4. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti pri Minki Ferﬁla, tel. 01/477-35-55.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-30439/05
Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, Erjavčeva 26, objavlja na svoji spletni
strani (http:/www.inv.si/razpis) javni razpis za
eno mesto
mladega raziskovalca v skladu z javnim pozivom Agencije RS za raziskovalno
dejavnost.
Rok prijave je 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS.
Kandidati morajo svoje vloge pripraviti
skladno z objavljenim razpisom in jih pravočasno dostaviti na naslov inštituta.
Inštitut za narodnostna vprašanja
Ob-30579/05
Na podlagi Pravilnika o usposabljanju in ﬁnanciranju mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05)
objavljamo
razpis za kandidata mladega raziskovalca pri izbranem mentorju na naslednjem raziskovalnem področju
kemija – Dr. Marta Klanjšek-Gunde
(univ. dipl. ﬁzik ali univ. dipl. kemik).
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Skladno z 18. in 19. členom pravilnika
mora kandidat za mladega raziskovalca izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je tuj državljan, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani
Republike Slovenije;
– ima povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00; če je
kandidat že vpisan na podiplomski študij ali
ima zaključen magisterij, povprečna ocena
dodiplomskega študija ni pomembna;
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva), če je kandidat brez ﬁnančne
podpore agencije ali ministrstva, pristojnega
za znanost, že opravil študijski program za
pridobitev magisterija, je starost kandidata
lahko 30 let.
Če je kandidat izrabil porodniški oziroma
starševski dopust – pri čemer se za 1 otroka
upošteva 1 leto – se starostna meja dvigne
nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo (dokumentirano)
bolezensko odsotnost kandidata.
Kandidati, ki so že bili ﬁnancirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo
predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Merila za ocenjevanje kandidatov so:
– povprečna ocena dodiplomskega študija,
– že zaključen magisterij,
– vpis na podiplomski študij,
– prejete nagrade oziroma priznanja,
– objavljeni članki,
– sodelovanje pri raziskovalnem delu.
Izbor prijavljenih kandidatov bo opravil
Kemijski inštitut v soglasju z izbranim mentorjem, ki bo preveril izpolnjevanje pogojev in
podal pisno oceno glede na merila, postavljena v tem razpisu.
Delovno razmerje se bo sklepalo za določen čas (4 leta in 6 mesecev).
Nastop dela bo s pričetkom ﬁnanciranja
strani Agencije za raziskovalno dejavnost,
predvidoma 1. januarja 2006.
Prijave z ustreznimi dokazili sprejema kadrovska služba Kemijskega inštituta 15 dni
po objavi razpisa na naslov: Kemijski inštitut,
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, z oznako: MR
– 2005/2.
Kemijski inštitut Ljubljana
Št. 65-0352/2005-47/06
Ob-30321/05
Na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju
športnih programov v Mestni občini Kranj (Ur.
l. RS, št. 18/04), Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o soﬁnanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj (Ur. l.
RS, št. 142/04 in 97/05), Pravilnika o uporabi
javnih športnih objektov in površin v Mestni
občini Kranj (Ur. l. RS, št. 141/04), Zakona o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 70/00 in 100/00),
objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj
javni razpis
za soﬁnanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Mestni občini Kranj v
letu 2006
1. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Predmet razpisa je zbiranje predlogov
za soﬁnanciranje izvajanja letnega programa
športa pri naslednjih vsebinah:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
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– dejavnost v vrhunskem in kakovostnem
športu, športni rekreaciji in športu invalidov,
– mednarodne, državne, medobčinske in
občinske športne prireditve,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in
– delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni občini Kranj.
3. Višina razpisanih sredstev za leto 2006
bo predvidoma znašala:
– za dotacije športnim klubom in društvom
102,760.000 SIT,
– za športne prireditve 8,481.000 SIT,
– za izobraževanje 1,266.000 SIT.
4. Vsebina vloge: predlogi za soﬁnanciranje posameznih vsebin morajo biti podani
na ustreznem prijavnem obrazcu iz razpisne
dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na Oddelku za družbene javne službe Mestne občine Kranj, soba 162, Slovenski trg 1, Kranj
ali na spletni strani Mestne občine Kranj
http://www.kranj.si/. Vloga mora vsebovati
vse podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
5. Razpisna dokumentacija obsega: besedilo javnega razpisa, Pravilnik o soﬁnanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj,
Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov
in površin v Mestni občini Kranj in razpisne
obrazce MOK.
6. Rok in način prijave: vloge za dodelitev
sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Oddelek za družbene javne službe Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, najkasneje do
28. 11. 2005. Na ovojnici mora biti napisan
naslovnik, na hrbtni strani mora biti naveden
tudi naziv (ime) prosilca, njegov poštni naslov
(sedež) in pripis »Javni razpis – športni programi 2006 – Ne odpiraj«.
7. Obravnava vlog: odpiranje prijav ne bo
javno. Obravnavane bodo prijave, ki bodo
prispele pravočasno in bodo pravilno opremljene ter na ustreznih predpisanih obrazcih
iz razpisne dokumentacije. Ponudniki bodo
o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v
enem mesecu po odpiranju vlog. Z izvajalci
športnih programov bo Mestna občina Kranj
sklenila pogodbo o soﬁnanciranju.
8. Dodatne informacije: informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu kandidati
dobijo na Oddelku za družbene javne službe
Mestne občine Kranj, soba 146, Slovenski trg
1, Kranj ali na tel. 04/237-31-81 ali elektronski
pošti: marko.trebec@kranj.si.
Mestna občina Kranj
Št. 157
Ob-30322/05
Mestna občina Maribor, ki jo na podlagi
javnega pooblastila po Odloku o ustanovitvi
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči (MUV št. 31/97, 13/98, 13/01)
zastopa Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska ul. 7, 2000
Maribor objavlja
javni razpis
za ustanovitev stavbne pravice kot
posebne pravice uporabe za gradnjo
podzemne parkirne hiše, pokrite tržnice
in ureditev ploščadi za zeleno tržnico na
Vodnikovem trgu v Mariboru
1. Predmet ustanovitve stavbne pravice
so naslednje nepremičnine: parc. št. 1607
prodajni trg v izmeri 39 m2, parc. št. 1608
prodajni trg v izmeri 1663 m2, parc. št. 2162/2
cesta v izmeri 279 m2, parc. št. 1614 tržnica
v izmeri 537 m2, parc. št. 1615 dvorišče v
izmeri 186 m2, parc. št. 1618/1 dvorišče v iz-

meri 1598 m2, parc. št. 2161/3 cesta v izmeri
205 m2, parc. št. 1618/2 dvorišče v izmeri
596 m2, vse k.o Maribor grad.
Nepremičnine so na območju Vodnikovega in Vojašniškega trga v Mariboru, kjer je
danes osrednja živilska in neživilska tržnica.
2. Pravna podlaga: Zakon o urejanju prostora (ZUREP-1, Ur. l. RS, št. 110/02 (8/03
– popr.), 58/03), Stvarnopravni zakonik (SPZ,
Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o javnih ﬁnancah
(ZJF, Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02), Uredba o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), smiselna
uporaba Zakona o javnih naročilih (ZJN-1UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04), Sklep 25. redne
seje Mestnega sveta Mestne občine Maribor,
dne 29. 3. 2005, Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje starega mestnega
jedra v Mariboru (MUV, št. 1/02, 24/04).
3. Namen javnega razpisa:
Ustanovitev stavbne pravice kot posebne
pravice uporabe zemljiških parcel pod Vodnikovim trgom in delu Vojašniškega trga v
Mariboru, kjer je predvidena gradnja pokrite
živilske tržnice in marketa (prva etaža pod
zemljo) in parkirna hiša v dveh etažah (druga
in tretja etaža pod zemljo) s cca. 268 parkirnih mest.
Stavbna pravica kot posebna pravica uporabe se ustanovi za dobo 50 let.
Za izgradnjo parkirne hiše, pokrite tržnice
s spremljajočimi objekti in ureditev zelene
tržnice na ploščadi je bil izveden urbanistično arhitekturni natečaj za celostno ureditev
osrednje mariborske tržnice, na katerem je bil
izbran projekt Atelje Hočevar CO. d.n.o., katerega je potrebno pri pridobivanju projektne in
upravne dokumentacije upoštevati.
4. Vrednost nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi uspeli
ponudnik:
Izhodiščna ocenjena vrednost nadomestila za stavbno pravico je 60 EUR/m2 zemljišča,
kar je skupaj za 5103 m2 zemljišča 306.180
EUR oziroma 73,350.226,03 SIT. V nadomestilu za stavbno pravico ni zajet 20% DDV.
Uspelega ponudnika bremenijo še:
– ureditev ploščadi, kjer bo zelena tržnica
oziroma odprt javni prostor, ko tržnica ne bo
obratovala,
– komunalni prispevek, ki ga bo moral
imetnik stavbne pravice plačati brez izdajo
gradbenega dovoljenja,
– vsi stroški in takse v zvezi s pridobitvijo
tehnične in upravne dokumentacije, ki so vezani na izgradnjo navedenega podzemnega
objekta.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
ob prijavi na razpis:
– izpolniti mora ponudbo, predložiti zahtevana dokazila, izpolnjene ter podpisane izjave in paraﬁran predlog pogodbe, kot določa
razpisna dokumentacija,
– plačati varščino v višini 10% izhodiščne
vrednosti nadomestila za stavbno pravico na
TRR št. 04515-0000651184 »Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči« in
predložiti ustrezno dokazilo. Varščina se bo
uspelemu ponudniku štela kot del že plačanega nadomestila, neuspelemu ponudniku
pa bo brezobrestno vrnjena v treh dneh po
dokončni izbiri ponudnika,
– zagotoviti mora veljavnost ponudbe do
30. 3. 2006,
– zagotoviti mora, da bo končal z gradnjo
podzemne parkirne hiše s pokrito tržnico najkasneje v dveh letih po pridobitvi dokončnega
gradbenega dovoljenja.
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6. Informacije in razpisna dokumentacija:
Ogled nepremičnine je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel.
02/220-14-22, Irena Železnik in elektronski
pošti (e-mail) irena.zeleznik@jp-gsz-mb.si.
Cena razpisne dokumentacije je 15.000
SIT in vključuje 20% DDV. Razpisno dokumentacijo je potrebno pred dvigom plačati na
TRR št. 04515-0000651184 »Javno podjetje
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči«. S
potrdilom o plačilu se le ta dvigne na sedežu
Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, Grajska ul. 7, Maribor, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.
7. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do ponedeljka 5. 12. 2005, do 9. ure
na naslov: Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o. Grajska ulica 7,
2000 Maribor, z oznako »Ne odpiraj – ponudba” z navedbo "Stavbna pravice za gradnjo podzemne parkirne hiše s pokrito tržnico
– Vodnikov trg". Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
Nepravočasne ponudbe bodo zapečatene
vrnjene ponudniku.
8. Pogoji javnega odpiranja ponudb: na
javnem odpiranju ponudb lahko sodelujejo
osebe z ustreznimi notarsko overjenimi pooblastili ali zakoniti zastopniki. Javno odpiranje
ponudb bo v torek, 6. 12. 2005, ob 10 uri, v
prostorih Javnega podjetja za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, v Mariboru, Grajska ulica 7, III. nadstropje.
9. Merilo za izbor:
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujeno nadomestilo za stavbno pravico.
S ponudnikom, ki bo ponudil najvišje nadomestilo, bo Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči sklenilo pogodbo
o ustanovitvi stavbne pravice kot posebne
pravice uporabe v 8 dneh po dokončnem
sklepu komisije za izvedbo in nadzor prodaje
in nakupov stavbnih zemljišč. Nadomestilo za
stavbno pravico z 20% DDV bo moral uspeli
ponudnik plačati najkasneje v 8 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe.
10. Drugi pogoji: kolikor bo komisija za izvedbo in nadzor prodaje in nakupov stavbnih
zemljišč ocenila, da bi lahko dosegla boljše pogoje za dodelitev stavbne pravice, ali
da ponudbe ne izpolnjujejo v celoti razpisnih
pogojev, lahko med ponudniki opravi pogajanja.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Št. 140-01-10/05-6
Ob-30386/05
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
Mestna občina Nova Gorica
javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
primarnega zdravstvenega varstva v
Mestni občini Nova Gorica
1. Naročnik – koncedent: Mestna občina
Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova
Gorica.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev koncesij za
izvajanje javne zdravstvene službe na področju primarnega zdravstvenega varstva v
Mestni občini Nova Gorica:
– 4 koncesije na področju splošne (družinske) medicine,
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– 1 koncesija na področju dispanzerja za
žene.
3. Začetek izvajanja koncesije: koncesija
se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu
od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.
4. Trajanje koncesije: koncesija se podeli
za določen čas, največ za 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesija ne
bo podeljena interesentom, ki bodo izpolnili
minimalne pogoje za pridobitev pravice do
starostne pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v roku,
ki je krajši od 5 let.
5. Pogoji za podelitev koncesije
Kandidat za izvajanje koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen
za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti;
– da ni v delovnem razmerju;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje zdravstvene službe
oziroma poklica;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice ali
strokovnega združenja;
– da pridobi mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore,
opremo in ustrezne kadre.
Če je kandidat za izvajanje koncesije pravna oseba, morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije;
– da ima zagotovljene ustrezne prostore,
opremo in ustrezne kadre,
– da izvajalci dejavnosti pri pravni osebi
izpolnjujejo pogoje iz prve, druge, tretje, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka.
6. Kraj izvajanja dejavnosti: koncesije se
podeljuje za izvajanje primarne zdravstvene
dejavnosti v prostorih, ki so last Mestne občine Nova Gorica in so v upravljanju javnega
zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo
Nova Gorica. Izven prostorov v upravljanju
javnega zavoda se zdravstvena dejavnost
lahko izvaja le v izjemnih primerih, na podlagi izrecnega sklepa mestnega sveta.
7. Pogoji za izvajanje koncesije: pogoji za
izvajanje koncesijske dejavnosti se določijo v
koncesijski pogodbi v skladu z usmeritvami,
ki jih je mestni svet sprejel na seji dne 14. 7.
2005. Interesenti morajo izpolnjevanje pogojev dokazovati na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
8. Prijava na razpis
Interesenti lahko prijavo na razpis oddajo
samo na originalni razpisni dokumentaciji, na
kateri je lahko samo ena kandidatura.
Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge v originalu ali overjeni fotokopiji.
Prijavo morajo interesenti poslati oziroma osebno oddati v zaprti ovojnici, na kateri
mora biti vidna označba »Ne odpiraj – razpis
zdravstvo.«
9. Rok za prijavo na razpis
Prijavo na razpis morajo interesenti poslati
s priporočeno poštno pošiljko na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno vložiti v
sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica
(soba 38/I).
Naročnik bo upošteval samo prijave, ki
bodo prispele k naročniku do 12. 12. 2005
do 12. ure.
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Prepozne in nepopolne prijave bo naročnik s sklepom zavrgel.
10. Odpiranje kandidatur: odpiranje kandidatur bo dne 12. 12. 2005 ob 13. uri v stekleni
dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
11. Merila za izbiro
Pri odločanju o podelitvi koncesije se poleg zakonskih določb upošteva merila za določanje prednostnega vrstnega reda pri podeljevanju koncesij na področju primarnega
zdravstvenega varstva v Mestni občini Nova
Gorica, ki jih je sprejel župan Mestne občine
Nova Gorica dne 28. 10. 2005 in so sestavni
del razpisne dokumentacije.
Mestna občina Nova Gorica si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.
12. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine
Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, soba 27/III, vsak delovni dan
od 8. do 14. ure.
Dodatne informacije lahko dobite pri Silvi
Tišma, svetovalki za zdravstvo in socialno varstvo, po tel. 05/33-50-352 ali 05/33-50-161,
faks 05/30-28-487 ali elektronski pošti silva.tisma@nova-gorica.si.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 46502-0054/2005-43/06
Ob-30389/05
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, na podlagi 18. in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 43/95,
33/96, 35/00 in 85/02) ter sklepov 11., 27. in
29. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne
28. 1. 2004, 31. 8. 2005 in 26. 10. 2005 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1876 v izmeri 422 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
2. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
3. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1885 v izmeri 563 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
4. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1903 v izmeri 518 m2 in zemljišče parcelna številka 1904 v izmeri 38 m2, obe vpisani
v vložni številki 96, k.o. Britof, v skupni izmeri
556 m2, za izklicno ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
5. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1916 v izmeri 663 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
6. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1917 v izmeri 577 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
7. Nepremičnina – zemljišče parc. št.
501/7, cesta v izmeri 112 m2, vpisana v vl. št.
713, k.o Čirče, za izklicno ceno 16.445 SIT/m2
zemljišča (brez vključenega DDV).
8. Nepremičnine – zemljišče parc. št. 524,
njiva v izmeri 2910 m2 in parc. št. 523, pot v
izmeri 600 m2, vpisane v vl. št. 181, k.o. Čirče,
parc. št. 522, njiva v izmeri 3323 m2, vpisane
v vl. št. 217, k.o. Čirče, parc. št. 353/2, njiva v
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izmeri 868 m2, vpisane v vl. št. 23, k.o. Čirče,
parc. št. 195/12, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisana v vl. št. 158, k.o. Huje,
parc. št. 195/18, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisana v vl. št. 152, k.o. Huje,
parc. št. 195/22, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisana v vl. št. 150, k.o. Huje,
parc. št. 195/16, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisana v vl. št. 156, k.o. Huje,
parc. št. 195/9, njiva v izmeri 256 m2, dvorišče v izmeri 110 m2, stanovanjska stavba
v izmeri 76 m2 in parc. št. 195/24, gospodarsko poslopje v izmeri 13 m2, vpisane v vl. št.
154, k.o. Huje, parc. št. 195/2, njiva v izmeri
256 m2, dvorišče v izmeri 110 m2, stanovanjska stavba v izmeri 76 m2, vpisane v vl. št.
148, k.o. Huje, parc. št. 195/25, sadovnjak
v izmeri 284 m2, dvorišče v izmeri 118 m2,
stanovanjska stavba v izmeri 89 m2, parc.
št. 195/10, gospodarsko poslopje v izmeri
13 m2, vpisane v vl. št. 176, k.o. Huje in parc.
št. 196/3, travnik v izmeri 127 m2, vpisane v
vl. št. 107, k.o. Huje, za izklicno ceno 30.666
SIT/m2 zemljišča (brez vključenega DDV).
9. Nepremičnina – del zemljišča parcelna
številka 1320/5, njiva v izmeri 468 m2, vpisane pri vložni številki 1431, k.o. Primskovo, in
sicer zemljišča v približni izmeri 323 m2, za
izklicno ceno 22.521 SIT/m2 zemljišča (brez
vključenega DDV).
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v sredo, 30. 11. 2005, ob 10. uri v
sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije in ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Pooblaščenci
pravnih in ﬁzičnih oseb morajo na javni dražbi
predložiti notarsko overjeno pisno pooblastilo, ﬁzična oseba pa svojo identiteto izkaže z
osebnim dokumentom,
– pravne in ﬁzične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do torka, 29. 11. 2005 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o sedežu v Republiki Sloveniji oziroma
izpisek iz sodnega registra, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni
starejše od 30 dni,
– ﬁzične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik
pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu
postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
ﬁzična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi
najkasneje do 25. 11. 2005 na Oddelku za
ﬁnance Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma ﬁzične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge ﬁnančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma ﬁzična oseba v celoti
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soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060005
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod
katero se nahaja nepremičnina, za katero se
plačuje varščina«,
– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472 Mestne občine Kranj v
roku določenem s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine, ter druge morebitne
stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja
plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s
pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti
veljavno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe
takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje
do 25. 11. 2005 do 12. ure.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah
ter ostale informacije so na voljo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in ﬁzične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve, v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj

Št. 41412-08/05-1
Ob-30421/05
Na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Komen (Ur. l. RS, št.
54/04) in Odloka o proračunu Občine Komen
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 56/05), objavlja
Občina Komen
razpis
za pridobitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Komen za
leto 2005
1. Predmet razpisa so sredstva občinskega proračuna namenjena za naslednje
ukrepe:
A) subvencioniranje realne obrestne
mere,
B) promocija izdelkov in storitev malih
podjetij,
C) svetovalne storitve,
D) pospeševanje poklicnega izobraževanja,
E) pospeševanje zaposlovanja,
F) soﬁnanciranje izdelave poslovnega načrta.
2. Višina razpisanih sredstev je 1,575.000
SIT, postavka 04.04.01.02.01.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo
samostojni podjetniki ter vsa podjetja, ki imajo
manj kot 50 zaposlenih ter imajo letni promet
manjši od 7 mio EUR oziroma bilančno vsoto
manjšo od mio EUR.
Na razpis se ne more prijaviti podjetje iz
dejavnosti transporta, kmetijstva in ribištva,
ter podjetje v težavah, ali podjetje, ki je v
postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
Sedež podjetja oziroma obratovalnice morajo biti na območju Občine Komen. Samostojni podjetniki morajo imeti stalno prebivališče na območju Občine Komen.
4. Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Subvencioniranje realne obrestne
mere
Namen ukrepa je spodbujanje materialnih
in nematerialnih investicij:
– minimalni znesek posojila je 1,000.000
SIT,
– posojilo mora biti odobreno v tekočem
letu,
– investicija, ki je predmet subvencije, se
mora ohraniti v Občini Komen še najmanj
10 let.
Upravičeni stroški investicije so: strošek
nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov, strošek nakupa
in graditve poslovnih prostorov, strošek nakupa opreme.
B) Promocija izdelkov in storitev malih
podjetij
Namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetnikov in obrtnikov na sejmih doma
in v tujini, z namenom predstavitve potencialnim kupcem.
Upravičeni stroški so stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi
zahtevanih dokazil. Soﬁnancira se do 30%
upravičenih stroškov.
C) Svetovalne storitve
Namen ukrepa je soﬁnanciranje svetovalnih storitev majhnim podjetjem v fazi rasti in
soﬁnanciranje svetovanja podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja
skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije
in tehnološkega razvoja.
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Upravičeni stroški so stroški svetovalnih
storitev enkratnega značaja. Višina pomoči
znaša do 30% upravičenih stroškov.
D) Pospeševanje poklicnega izobraževanja
Namen ukrepa je spodbujanje vajeniškega razmerja, srednjega, višjega in visokošolskega izobraževanja.
Upravičeni stroški so stroški izplačila
mesečne nagrade in stroški štipendije oziroma stroški šolanja. Višina sredstev je do
30% mesečne nagrade določene z učno
pogodbo za 2., 3. in 4. letnik vajeniškega
razmerja, do 20% mesečne štipendije ali
stroškov šolanja, kar je določeno s pogodbo
o izobraževanju.
Pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena
učna pogodba med malim podjetjem in vajencem oziroma pogodba o izobraževanju z dijakom ali študentom, s stalnim prebivališčem
v Občini Komen.
E) Pospeševanje zaposlovanja
Namen ukrepa je pospeševanje odpiranja
novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja ter pospeševanja zaposlovanja
mladih.
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje: mora biti državljan RS, prijavljen pri Zavodu za zaposlovanje najmanj 3
mesece pred dnem zaposlitve (razen za prvo
zaposlitev), ima stalno prebivališče v Občini
Komen, sedež podjetja mora biti v Občini Komen, zaposlitev brezposelne osebe mora biti
sklenjena v koledarskem letu.
Višina pomoči: pomoč brezposelni osebi
za samozaposlitev se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov na OD skladno s kolektivno pogodbo, pomoč delodajalcu
za zaposlitev brezposelne osebe se odobri v
višini dvoletnega plačevanja prispevkov na
skladno s kolektivno pogodbo.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj še dve leti po prejeti pomoči za
ta namen.
F) Soﬁnanciranje izdelave poslovnega načrta
Namen ukrepa je soﬁnanciranje materialnih in nematerialnih investicij v mala podjetja.
Sredstva se namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 20 zaposlenimi, ki imajo sedež in
poslovne prostore za opravljanje dejavnosti
na območju Občine Komen, in sicer enkrat v
obdobju petih let.
Upravičeni strošek je strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, strošek poslovnega načrta za nakup in
graditev poslovnih prostorov, namenjenih za
poslovno dejavnost, strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme. Višina sredstev znaša do 30% upravičenih stroškov.
5. Rok, v katerem morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu in
opremljenost ovitka
Vloga na obrazcu, ki ga prosilci dobijo v
sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86,
6223 Komen, ter na spletni strani Občine Komen www.komen.si, mora v zaprtih ovojnicah
dospeti na naslov Občina Komen, Komen 86,
6223 Komen, do vključno ponedeljka 5. 12.
2005 do 12. ure. Ovojnice morajo biti ustrezno označene z napisom »Ne odpiraj – javni
razpis – malo gospodarstvo«. Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelji nepopolnih
vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi vloge.
Vloga, ki je vlagatelj v predpisanem roku ne
dopolni, bo zavrnjena.
Vlagatelji morajo k vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko
zahteva predložitev dodatne dokumentacije.
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Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite
na tel. 05/731-04-50; kontaktna oseba je Andreja Š. Škapin.
Občina Komen

Javne dražbe
Ob-30287/05
Na podlagi 80. člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03), 51. člena Statuta Občine ŠempeterVrtojba (Ur. l. RS, št. 88/04 in 74/05) in sklepa
Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba,
z dne 27. 10. 2005, Občina Šempeter-Vrtojba, s sedežem Cesta goriške fronte 11, 5290
Šempeter pri Gorici, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet javne dražbe je nepremičnina:
1. Poslovni prostori v I. nadstropju poslovne stavbe na MMP Vrtojba, stoječi na parc.
št. 53/7 k.o. Vrtojba, v skupni izmeri 81,5 m2
in kletjo v izmeri 8,35 m2 ter pripadajočim delom funkcionalnega zemljišča in deležem na
skupnih prostorih in napravah stavbe, vpisani v vl. št. E-8, pod B-8, za izklicno ceno
25,363.750 SIT. V navedeni ceni ni zajet davek na promet nepremičnin oziroma DDV, ki
ga plača kupec.
II. Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo ﬁzične
osebe, ki imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji ali v državah EU, ki bodo pred začetkom dražbe predložile potrdilo o državljanstvu ali osebno izkaznico in pravne osebe, ki
bodo predložile največ 10 dni star izpisek iz
sodnega registra, vse v izvirniku ali po notarju overjeni fotokopiji. Pooblaščenci ﬁzičnih in
pravnih oseb se morajo pred začetkom dražbe izkazati z veljavnim pooblastilom.
2. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno. Predpisane davčne dajatve
na promet nepremičnin oziroma DDV in stroške prepisa nepremičnine nosi kupec.
3. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati
kavcijo v višini 10% od izklicne cene nepremičnine na transakcijski račun Občine Šempeter-Vrtojba, št. 01383-0100014409 z obveznim sklicem na št. 720000-11 ter dokazilo
o vplačilu kavcije predložiti na javni dražbi.
4. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
dviga ceno je 200.000 SIT.
5. Javna dražba za navedeno nepremičnino bo 28. novembra 2005, ob 9. uri v prostorih Občine Šempeter-Vrtojba, Cesta goriške
fronte 11, Šempeter pri Gorici.
6. Dražitelji, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo kavcija vrnjena brez obresti, v roku
8 dni po končani dražbi, uspešnemu dražitelju
pa bo vračunana v kupnino.
7. Komisija za izvedbo javne dražbe lahko
v soglasju z županom postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražitelju poravna stroške v višini izkazanih.
III. Sklenitev pogodbe
Kupec mora skleniti kupno pogodbo najpozneje v 30. dneh po opravljeni javni dražbi
in poravnati celotno kupnino v 8. dneh od
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sklenitve pogodbe. Če kupec ne sklene pogodbe v navedenem roku, se smatra, da je
odstopil od pogodbe in se mu varščina ne
vrne, za opravljeno javno dražbo pa se smatra, da ni uspela.
Stroške overovitve pogodbe pri notarju,
davek na promet nepremičnin in stroške zemljiškoknjižnega prepisa poravna kupec.
Vse informacije o prodaji in ogledu navedene nepremičnine so na voljo pri Dušanu Bremcu, tajniku občine, tel. 05/335-10-00
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, oziroma v
glavni pisarni.
Občina Šempeter-Vrtojba
Ob-30325/05
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), sklepa Občinskega
sveta Občine Vuzenica z 22. redne seje z
dne 20. 4. 2005, Občina Vuzenica, Mladinska
ulica 1, 2367 Vuzenica, ki jo zastopa župan
Miran Kus, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Vuzenica, Mladinska
1, 2367 Vuzenica.
Prodaja se naslednja nepremičnina: trisobno stanovanje na Mladinski ulici 4B, stanovanje št. 9, v velikosti 68 m2. izklicna cena
je 8,196.000 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.
Ponudniki 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 navedene nepremičnine bo v sredo, 30. 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. 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«.
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.
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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. 02/879-12-22, v času
uradnih ur).
Občina Vuzenica
Št. 035-1/05-2
Ob-30363/05
Na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
13/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Majšperk št. 035-1/05-1 z dne 25. 10.
2005, Občina Majšperk, Majšperk 32 a, 2322
Majšperk, ki jo zastopa županja dr. Darinka
Fakin, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Majšperk, Majšperk
32 a, 2322 Majšperk.
II. Predmet javne dražbe so sledeče nepremičnine:
– nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
264/13, pripisane pri vl. št. 230, k.o. Skrblje,
v velikosti 993 m2, za izklicno ceno 2,085.300
SIT;
– nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
264/14, pripisane pri vl. št. 230, k.o. Skrblje,
v velikosti 990 m2, za izklicno ceno 2,079.000
SIT;
– nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
264/15, pripisane pri vl. št. 230, k.o. Skrblje,
v velikosti 928 m2, za izklicno ceno 1,948.800
SIT.
Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih
stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene
stroške nosi kupec.
III. Nepremičnine, opredeljene v II. točki
te objave bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo
v sredo, 23. 11. 2005 ob 15. uri v sejni sobi
Občine Majšperk.
IV. Pogoji javne dražbe:
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko
lastnega osebnega računa oziroma TRR za
primer vračila varščine;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURS (velja za pravne
osebe in s.p. – dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma dražbe);
– fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za ﬁzične osebe);
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV;
– matično številko (pravne osebe, s.p.)
oziroma EMŠO;
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za
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udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali ﬁzično osebo.
Vsak dražitelj mora do vključno torka 22. 11. 2005 plačati varščino v višini
200.000 SIT. Varščino je potrebno nakazati
na podračun proračuna Občine Majšperk, št.
01269-0100017182 voden pri UJP Slovenska
Bistrica, z navedbo »plačilo varščine za javno
dražbo«. Plačana varščina se bo kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na
dražbi ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno
vrnjena v osmih dneh po končani dražbi.
V. Pogodbe o prodaji nepremičnin morajo
biti sklenjene najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec, ki
je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Občine Majšperk k podpisu pogodbe ne odzove,
se šteje, da je od pogodbe odstopil. Zaradi
česar mu zapade varščina v korist Občine
Majšperk.
Kupnino za nepremičnino bo kupec moral
poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in
overitvi pogodbe.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu
»videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane. Ogled nepremičnin je možen 21., 22. in 23. novembra 2005.
VI. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija, imenovana s strani županje, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
22. 11. 2005 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti
notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 100.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po
pogojih razpisa,
10. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o
poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj
vodja dražbe,
12. javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03).
VII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa
je vrniti varščino brez obresti.
VIII. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo,
lahko interesenti dobijo v občinski upravi vsak
delovni dan na tel. 02/795-08-30.
Občina Majšperk
Št. 464-7/2005-0507
Ob-30410/05
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, na podlagi 29. in 40. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s

stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi 51.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98,
59/99 – odločba US RS, 70/00, 28/01 – odločba US RS, 16/02, 51/02, 108/03 – odločba
US RS in 72/05), objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Predmeti prodaje
Predmeti prodaje so:
1. garaža št. 16 v izmeri 13,02 m2 (neto
površina 12,96 m2), vpisana v zemljiškoknjižnem vložku E1 pod B – 9, ležeča v objektu na naslovu Ljubljanska 11 v Kostanjevici
na Krki, stoječem na zemljišču parc. št. 489
– stavbišče – stanovanjski blok v izmeri 1
28 m2, tri garaže v izmeri 97 m2 in dvorišče v
izmeri 535 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem
vložku št. E-1 k.o. Kostanjevica;
2. garaža št. 17 v izmeri 13,02 m2 (neto
površina 12,96 m2), vpisana v zemljiškoknjižnem vložku E1 pod B – 10, ležeča v objektu
na naslovu Ljubljanska 11 v Kostanjevici na
Krki, stoječem na zemljišču parc. št. 489 –
stavbišče – stanovanjski blok v izmeri 128 m2,
tri garaže v izmeri 97 m2 in dvorišče v izmeri
535 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku
št. E-1 k.o. Kostanjevica;
3. poslovni prostor v izmeri 44,35 m2, ležeč v objektu na naslovu Koprivnica 24 v
Koprivnici, stoječ na zemljišču parc. št. 7/10
– dvorišče v izmeri 555 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 83 m2 in poslovna stavba v
izmeri 148 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem
vložku št. 163 k.o. Koprivnica;
4. poslovni prostor v izmeri 135,78 m2, ležeč v objektu na naslovu Kambičev trg 5 v
Kostanjevici na Krki, stoječem na zemljišču
parc. št. 48.S – stavba v izmeri 414 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 754
k.o. Kostanjevica;
5. poslovni prostor v izmeri 50,43 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem podvložku št.
2017/1 k.o. Krško pod E.1 – poslovni prostor
št. 8 v kleti, CKŽ 29, Krško v izmeri 50,43 m2,
ležeč v objektu na naslovu CKŽ 29, Krško,
stoječem na zemljiščih parc. št. 3113 – dvorišče v izmeri 128 m2 in parc. št. 3951 – stan.
st. – stavbišče v izmeri 230 m2, vpisanih v
zemljiškoknjižnem vložku št. 2017 k.o. Krško;
6. poslovni prostor v izmeri 50,40 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem podvložku št.
2082/1 k.o. Krško pod 1.E – poslovni prostor št. 1 v pritličju, CKŽ 23, Krško v izmeri
50,40 m2, ležeč v objektu na naslovu CKŽ
23, Krško, stoječem na zemljiščih parc. št.
3953 – dvorišče v izmeri 87 m2, parc. št. 3955
– dvorišče v izmeri 144 m2, parc. št. 3954
– stavbišče v izmeri 68 m2 in parc. št. 3952
– stavbišče v izmeri 318 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 2082 k.o. Krško;
7. poslovni prostor v izmeri 82,77 m2, ležeč v objektu na naslovu Titova 98 na Senovem, stoječem na zemljiščih parc. št. 454/3
– njiva v izmeri 239 m2 in travnik v izmeri
310 m2 in parc. št. 130.S – stavbišče v izmeri
594 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku
št. 125 k.o. Dovško;
8. poslovni prostor v izmeri 29,80 m2, ležeč v objektu na naslovu Bohoričeva 11 v Krškem, stoječem na zemljišču parc. št. 2865/9
– stanovanjska stavba v izmeri 294 m2 in ze-
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lenica v izmeri 6.122 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 77 k.o. Krško;
9. objekt na naslovu Kambičev trg 4 v
Kostanjevici na Krki, stoječ na zemljišču
parc. št. 73/1.S – stanovanjska stavba v izmeri 1 83 m2 in dvorišče v izmeri 140 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 2334
k.o. Kostanjevica;
10. objekt na naslovu Gorenji Leskovec 21,
stoječ na zemljiščih parc. št. 231/1 – sadovnjak
v izmeri 14 84 m2, dvorišče v izmeri 683 m2,
njiva v izmeri 656 m2 in gospodarsko poslopje
v izmeri 43 m2 in parc. št. 231/2 – gospodarsko
poslopje v izmeri 288 m2, vpisanih v zemljiškoknjižnem vložku št. 58 k.o. Gornji Leskovec;
11. objekt na naslovu Koprivnica 1 v Koprivnici, stoječ na zemljišču parc. št. 5/2 –
stavbišče v izmeri 524 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 27 k.o. Koprivnica;
12. objekt na naslovu Črneča vas 29, Kostanjevica na Krki, stoječ na zemljišču parc. št.
79.S – stavbišče v izmeri 460 m2, pašnik v izmeri 212 m2 in njiva v izmeri 182 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku št. 418 k.o.
Črneča vas.
Predmeti prodaje pod zaporednimi številkami 3, 5, 6 in 7 so zasedeni z najemniki.
Predmeti prodaje pod zaporednimi številkami
9, 10 in 11 so v delu zasedeni z najemniki.
Predmeti prodaje so v lasti Občine Krško.
Čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala dne 29. 11.
2005 z začetkom ob 12. uri v sejni sobi »A«
Občine Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
Izklicne cene
Izklicne cene za predmete prodaje znašajo:
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 1 je izklicna cena 369.429,06 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 2 je izklicna cena 369.429,06 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 3 je izklicna cena 3,618.457,18 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 4 je izklicna cena 13,644.884,38 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 5 je izklicna cena 1,935.974,87 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 6 je izklicna cena 8,602.606,34 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 7 je izklicna cena 13,047.550,08 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 8 je izklicna cena 5,878.322,22 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 9 je izklicna cena 10,282.000 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 10 je izklicna cena 16,965.300 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 11 je izklicna cena 30,331.900 SIT,
– za predmet prodaje pod zaporedno številko 12 je izklicna cena 12,338.400 SIT.
Pri predmetih prodaje so v cenah vključeni
tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih
prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih
prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih
delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo v
razmerju do vrednosti celotnega objekta.
Najnižji znesek višanja na javni dražbi je
100.000 SIT.
Plačilni pogoji
S kupci, najugodnejšimi dražitelji za predmete prodaje, bodo v roku 30 dni po zaključku javne dražbe, sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom kupnine v roku 8
dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR
prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120. Plačilo kupnine v roku 8
dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla.
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Drugi pogoji:
– pri javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in ﬁzične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki
morajo predložiti pisno pooblastilo,
– dražitelji morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, pravne osebe pa morajo
predložiti tudi dokazila za opravljanje svoje
dejavnosti v izvirniku ali overjeni fotokopiji,
– dražitelji morajo do javne dražbe plačati
kavcijo v višini 10% od izklicne cene za posamičen predmet prodaje na podračun EZR
prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št.
01254-0100008120 in se pri plačilu kavcije
sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba zaporedne številke predmeta prodaje
in opis predmeta prodaje),
– za posamičen predmet prodaje bo izbran dražitelj, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudili najvišjo ceno,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden z
najemnikom ima najemnik predkupno pravico
le pri enaki ponujeni ceni in jo mora izkoristiti
pri prvi javni dražbi,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden z najemnikom in pri katerem najemnik ne izkoristi
predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste
stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni
ceni in jo morajo izkoristiti pri prvi javni dražbi,
– kupec predmeta prodaje, ki ni najemnik,
prevzame vse obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih pogodb z najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot
dražitelj in kupec,
– če izbran dražitelj za posamičen predmet prodaje ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo vplačana kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu dražitelju za posamičen predmet prodaje se bo kavcija vštela v kupnino,
neuspelim pa bodo kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po opravljeni javni dražbi,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec posamičnega predmeta prodaje,
– nepremičnine so naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetov prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim dražiteljem za posamičen
predmet prodaje, je izključena,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/49-81-279 ali tel. 07/49-81-291, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Preskar Stanislavi ali Cvelbar Kastelic
Karmen,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico na
posamičnem predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Krško

Razpisi delovnih
mest
Ob-30265/05
Na podlagi 15. člena statuta javni Zavod
Republike Slovenije za presaditev organov in
tkiv (Slovenija – transplant), Ljubljana, Zaloška cesta 7, objavlja javni razpis za delovno
mesto
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direktor-ja/-ice zavoda.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan/-a kandidat/-ka, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi
znanji.
Kandidat/-ka mora prijavi priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev,
– program dela zavoda.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
imenovan/-a za obdobje štirih let.
O izbiri bodo kandidati in kandidatke obveščeni v tridesetih dneh od dneva objave.
Direktor bo imenovan za štiri leta.
Kandidati in kandidatke naj pošljejo prijave v zaprti ovojnici s pripisom »Za razpis«
v 15 dneh od dneva objave na naslov: Zavod
RS za presaditve organov in tkiv, Zaloška 7,
1000 Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za presaditev
organov in tkiv
Slovenija – transplant
Št. 18001-14/2004/10
Ob-30288/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za delo, družino in socialne zadeve na podlagi sklepa
Uradniškega sveta številka 013-191/2005/4
z dne 12. 10. 2005 objavlja javni natečaj za
položaj
generalnega direktorja Direktorata za
trg dela in zaposlovanje v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali
magisterijem družboslovne ali pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo 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 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;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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Kandidat, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s
Standardi strokovne usposobljenosti, merili za
izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil
Uradniški svet (št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1,
objavljeni na spletni stani Ministrstva za javno
upravo – http://www.mju.gov.si/), preverjala
tudi vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in sicer,
najmanj 3 leta delovnih izkušenj, na področju,
za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj
3 leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar
kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami
oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa
tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti
pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora,
bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi
na podlagi ocene strokovne institucije.
Na predlog ministra za delo, družino in
socialne zadeve bo izbranega kandidata za
generalnega direktorja Direktorata za trg dela
in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal v
nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja
v naziv višji sekretar, na sedežu organa v
Ljubljani, Kotnikova 5.
Generalni direktor Direktorata za trg dela
in zaposlovanje v Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja
Upravna akademija.
Kandidati 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, Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
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upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Dušan Pečnik, Sindikat
carinikov Slovenije, Šmartinska 152a, Ljubljana, tel. 051/440-170. Kandidatom, ki jih bo
posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne
za položaj, bo predsednik posebne natečajne
komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep. Izbrani kandidat
in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od
dneva imenovanja izbranega kandidata na
položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 18001-47/2005/1
Ob-30289/05
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja prosto delovno mesto
vodje sektorja v Sektorju za koordinacijo programov EU v Direktoratu za trg
dela in zaposlovanje.
Za delovno mesto vodje sektorja je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– podsekretar,
– sekretar.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrševal
v nazivu podsekretar.
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem
ekonomske ali pravne smeri,
– 7 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/ka univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma 4 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj,
če ima kandidat/-ka univerzitetno izobrazbo s
specializacijo oziroma magisterijem oziroma
doktoratom,
– osnovna raven znanja angleškega jezika,
– državni izpit iz javne uprave (kandidat/ka ga lahko opravi v roku 1 leta od imenovanja).
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo).
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,
– izjavo, da obvlada angleški jezik na
osnovni ravni,
– 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 vodje sektorja:
– vodenje in organiziranje dela delovnega
področja ministrstva,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,

– izdelava sistemskih zakonov in drugih
najzahtevnejših pravnih aktov,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po tej objavi na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Služba za
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
Št. 112-28/2005/1-0023163
Ob-30326/05
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena
in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter nadaljnje
spremembe in dopolnitve) ter v skladu z 20.
in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04), objavlja prosto delovno mesto:
podsekretar v direktoratu za pomorstvo (šifra delovnega mesta 171).
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec bo
naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– 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, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske, pravne, prometne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto,
navedeni izpit opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje
s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o
opravljenem večtedenskem izobraževanju v
tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi
na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom
o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega
študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni znanja tujega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alineji
prejšnjega odstavka, 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.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora
s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim
preverjanjem kandidatovega znanja kolikor
bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli
kandidati z izobrazbo pravne smeri, z odličnim poznavanjem področja pomorstva ter s
konkretnimi delovnimi izkušnjami na področju
pomorstva.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave oziroma
vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja,
niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih
niso predložili dokazil, v izbirni postopek ne
bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva
za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-28/2005/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave
tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno s
prvim odstavkom 222. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99
ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). 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 Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 64
Ob-30327/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Okrajno sodišče v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale, objavlja javni natečaj za 1
prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec – strokovni
sodelavec za nedoločen čas.
1. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih:
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– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v nazivu
višji pravosodni svetovalec III, najmanj 5 let v
nazivu višji pravosodni svetovalec II, najmanj
8 let v nazivu višji pravosodni svetovalec I,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma
pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
3. Kandidati morajo predložiti k prijavi naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma opravljenem pravosodnem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
(potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno sodišče).
4. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče v
Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale.
5. Vrsta delovnega razmerja: delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila.
Prijave z dokazili je potrebno poslati v
roku 15 dni od dneva objave tega javnega
natečaja na naslov: Okrajno sodišče v Domžalah, Urad predsednice (za javni natečaj),
Ljubljanska 76, 1230 Domžale.
Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja: vodja urada predsednice sodišča Alenka Marinšek, tel. 01/72-15-741.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
15 dni po odločitvi.
Okrajno sodišče v Domžalah
Št. 122-237/2005
Ob-30328/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi sklepa Uradniškega sveta številka 013-95/2005/2
z dne 5/10-2005 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne oziroma naravoslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
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– imeti morajo 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 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 oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno
razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa
tudi z ustreznimi referencami.
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Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti
pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora,
bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi
na podlagi ocene strokovne institucije.
Na predlog ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo izbranega kandidata
za generalnega sekretarja v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenovala
Vlada Republike Slovenije za dobo petih let
z možnostjo ponovnega imenovanja. Delo bo
opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar, na sedežu
organa v Ljubljani, Dunajska 56-58.
Generalni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo najkasneje v
petnajstih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja
v javni upravi in druga specialna znanja v
okviru štirimesečnega razvojnega programa
“Vodenje in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati 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, Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Robert Marolt, Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
01/369-57-63. Kandidatom, ki jih bo posebna
natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo
predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan
poseben sklep. Izbrani kandidat in neizbrani
kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno
obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 1101-4/2005/1
Ob-30348/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za štiri uradniška delovna mesta:
notranji revizor – podsekretar v Uradu
Republike Slovenije za nadzor proračuna
za področje nadzora EU skladov – revidiranje po zakonodaji EU in MSR.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv);
– opravljen izpit za državnega notranjega
revizorja ali pridobljen drug revizorski naziv, ki
se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za
naziva državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
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– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem angleškega jezika in poznavanje
mednarodnih standardov revidiranja.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga kandidat ima);
– fotokopija potrdila o revizorskem nazivu za državnega notranjega revizorja ali o
pridobljenem drugem revizorskem nazivu, ki
se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za
naziva državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
Republike Slovenije za nadzor proračuna,
Glinška 3, Ljubljana, v nazivu notranji revizor
– podsekretar. Delo na tem delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivu notranji revizor
– podsekretar in notranji revizor – sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj št.
1101-4/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta".
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-69-00 (Igor Zalokar).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 1101-3/2005/1
Ob-30349/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za eno uradniško delovno mesto:
notranji revizor – podsekretar v Uradu
Republike Slovenije za nadzor proračuna
za področje notranjega nadzora javnih ﬁnanc – državno notranje revidiranje.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv);
– opravljen izpit za državnega notranjega
revizorja ali pridobljen drug revizorski naziv, ki
se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za
naziva državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor.

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem angleškega jezika.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga kandidat ima);
– fotokopija potrdila o revizorskem nazivu za državnega notranjega revizorja ali o
pridobljenem drugem revizorskem nazivu, ki
se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za
naziva državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
Republike Slovenije za nadzor proračuna,
Glinška 3, Ljubljana, v nazivu notranji revizor
– podsekretar. Delo na tem delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivu notranji revizor
– podsekretar in notranji revizor – sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj št.
1101-3/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta".
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-69-00 (Igor Zalokar).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 1101-5/2005/1
Ob-30350/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
notranji revizor – višji svetovalec v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna za področje nadzora EU skladov – revidiranje po zakonodaji EU in MSR.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandi-
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dat opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv);
– opravljen izpit za državnega notranjega
revizorja ali pridobljen drug revizorski naziv, ki
se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za
naziva državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem angleškega jezika in poznavanjem
mednarodnih standardov revidiranja.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga kandidat ima);
– fotokopija potrdila o revizorskem nazivu za državnega notranjega revizorja ali o
pridobljenem drugem revizorskem nazivu, ki
se prizna po Pravilniku o izdajanju potrdil za
naziva državni notranji revizor in preizkušeni
državni notranji revizor;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Uradu
Republike Slovenije za nadzor proračuna,
Glinška 3, Ljubljana, v nazivu notranji revizor
– višji svetovalec I. Delo na tem delovnem
mestu se opravlja zgolj v nazivu notranji revizor – višji svetovalec I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v 15 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj št.
1101-5/2005" in navedbo razpisanega delovnega mesta.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-69-00 (Igor Zalokar).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-30381/05
Politehnika Nova Gorica vabi k sodelovanju kandidata/kandidatko za mladega raziskovalca/mlado raziskovalko za doktorsko
izobraževanje na področju
ﬁzike – eno mesto (mentor: dr. Samo
Stanič).
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Kandidat/ka mora izpolnjevati pogoje
za mlade raziskovalce v skladu z 18. členom
Pravilnika o usposabljanju in ﬁnanciranju
mladih
raziskovalcev
v
raziskovalnih
organizacijah (Ur. l. RS, št. 12/05, 49/05), http://
www.arrs.gov.si/sl/mr/akti/prav-MR-RO.asp.
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev ter kratkim življenjepisom
pričakujemo do vključno 21. 11. 2005 na naslov: Politehnika Nova Gorica, p.p. 301, 5001
Nova Gorica, z oznako "razpis za mladega
raziskovalca".
Prijave in kontakti: Tea Stibilj Nemec, tel.
05/33-15-261, e-pošta: tea.stibilj.nemec@png.si.
Politehnika Nova Gorica
Ob-30390/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – u.p.b.) generalni
direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjih uradniških delovnih mest:
1. Višji svetovalec v Oddelku za dostop
do podatkov, v Službi za informacijsko
upravljanje in tehnologijo.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: višji svetovalec III,
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
smer; informatika, računalništvo ali organizacija – informatika,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij poročil in drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prednost pri izbiri na delovno mesto pod
št. 1 bodo imeli kandidati z izkušnjami na vodenju projektov in poznavanjem Oracle podatkovnega strežnika in znanjem programskega
jezika PL/SQL.
Pri prijavi se sklicujte na št. 122-54/2005.
2. Svetovalec v Oddelku za dostop do
podatkov, v Službi za informacijsko upravljanje in tehnologijo.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec II in svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
smer; informatika, računalništvo ali organizacija – informatika,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Naloge:
– 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;
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po odreditvi vodje.
Prednost pri izbiri na delovno mesto pod
št. 2 bodo imeli kandidati s poznavanjem
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Oracle podatkovnega stržnika in znanjem
programskega jezika PL/SQL. Zaželjeno je
poznavanje; operacijskih sistemov na osebnih računalnikih, Novell strežnikih, unix risc
strežniških sistemov, principov e-poslovanja
ter Lotus Domino okolja.
Pri prijavi se sklicujte na št. 122-53/005.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku;
– za delovno mesto pod št. 1 se kot dokazilo o osnovni ravni znanja angleškega jezika
šteje opravljen izpit iz angleškega jezika na
dodiplomskem študiju (fotokopija indeksa).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave mora ta pogoj izpolniti v
letu dni od imenovanja v naziv.
Predpisane delovne izkušnje za delovna
mesta pod 1. točko se skrajšajo za eno tretjino v primeru, da ima kandidat/kandidatka
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem. Predpisane delovne izkušnje za delovno mesto
pod 2. točko pa na 7 mesecev v primeru,
da ima kandidat/kandidatka univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
ali magisterijem.
Za objavljena delovna mesta bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za
splošne zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov B.Kalan@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja
v Uradnem listu Republike Slovenije, spletnih
straneh Ministrstva za javno upravo oziroma
od dne objave pri Zavodu RS za zaposlovanje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije, spletnih
straneh Ministrstva za javno upravo oziroma
od dne objave pri Zavodu RS za zaposlovanje. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
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Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-92-62.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 110-127/05-0515
Ob-30391/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v Kopru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene v 10. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su 20/2005-11 (1)
Ob-30392/05
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
pripravnika za usposabljanje za opravo strokovnega upravnega izpita na delovnem mestu višji pravosodni sodelavec v
Službi za alternativno reševanje sporov
– eno delovno mesto.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena višja strokovna izobrazba
upravne ali družboslovne smeri (VI. stopnja),
– poznavanje dela z računalnikom.
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:
– fotokopija diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdila moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom, sklenjeno za določen čas 8 mesecev,
to je čas trajanja pripravniške dobe, s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom se pošljejo v osmih
dneh od objave javnega natečaja na naslov:
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Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (za javni natečaj – pripravnik v službi za
ARS), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
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).
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 111-02-78-81/2005-01072-06
Ob-30393/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05, 62/05
in 75/05) Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo štirih
prostih uradniških delovnih mest v Davčni
upravi RS,
na Davčnem uradu Celje, Aškerčeva ulica
12, 3000 Celje
1. pripravnik/-ca – svetovalec/-ka v oddelku za davčno inšpiciranje.
Pripravnik/-ca se bo usposabljal/-a za
opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela: diplomirani/-a
upravni/-a organizator/-ka.
Na Davčnem uradu Celje, Izpostava
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 11, 3240
Šmarje pri Jelšah
2. vodja izpostave – višji/-a svetovalec/-ka.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
višji/-a svetovalec/-ka III ali višji/-a svetovalec/-ka II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Maribor, Izpostava
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360
Radlje ob Dravi
3. referent/-ka za davčno kontrolo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent/-ka IV, referent/-ka III ali referent/-ka II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne
ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Novo mesto, Kandijska cesta 21, 8000 Novo mesto
4. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
samostojne podjetnike.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
višji/-a kontrolor/-ka III, višji/-a kontrolor/-ka II
ali višji/-a kontrolor/-ka I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškov-

nega postopka in izdajo plačilnega naloga,
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku oziroma za vodenje prekrškovnega
postopka in izdajo plačilnega naloga.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko pod št. 1
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je za čas 10-mesečnega pripravništva.
Z ostalimi izbranimi javnimi uslužbenci bo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen
in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod
št. 2 in 2-mesečnim poskusnim delom za delovni mesti pod št. 3 in 4.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje (za delovna mesta
pod št. 2, 3 in 4).
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od
objave na naslov:
– pod št. 1 in 2: DURS, DU Celje, Aškerčeva ulica 12, 3000 Celje,
– pod št. 3: DURS, DU Maribor, Izpostava
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360
Radlje ob Dravi,
– pod št. 4: DURS, DU Novo mesto, Kandijska cesta 21, 8000 Novo mesto.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in
navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili
v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1 in 2: Marjanca Mrovlje, tel.
03/422-3588,
– pod št. 3: Helena Falež, tel.
02/235-2002,
– pod št. 4: Marko Fabjančič, tel.
07/371-9690.
Davčna uprava RS
Št. 2005/213
Ob-30412/05
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, skladno s 56. in 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
106/22, 2/04, 10/04 – popr., 23/05, 62/05 –
odl. US in 75/05 – odl. US, v nadaljevanju:
ZJU) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
1. svetovalec/ka za področje družbenih
dejavnosti in kadrovskih zadev.
2. Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, II in III.
Kandidat/ka mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava še naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– aktivno znanje uradnega jezika,
– osnovna raven znanja enega tujega
jezika,
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– usposobljenost za delo z računalnikom,
– opravljen izpit iz upravnega postopka,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
3. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z univerzitetno izobrazbo in tisti, ki imajo
delovne izkušnje s področja družbenih dejavnosti.
4. Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
5. V skladu z 89. členom ZJU lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v letu dni po imenovanju v naziv.
6. Kandidati/ke morajo k prijavi z življenjepisom priložiti še naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izpitu iz
upravnega postopka.
7. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek.
8. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice, s pripisom »Prijava na
javni natečaj – svetovalec«.
9. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
10. Informacije o javnem natečaju lahko
dobite na Občini Vodice, tel. 01/833-26-10
(Miran Sirc).
Občina Vodice
Št. 2005/213
Ob-30413/05
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, v skladu s 56., 58. in 108. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
106/22, 2/04, 10/04 – popr., 23/05, 62/05
– odl. US in 75/05 – odl. US, v nadaljevanju:
ZJU) objavlja javni natečaj za:
1. pripravnika m/ž za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
za področje računovodstva občinskega
proračuna.
2. Delo se lahko opravlja v nazivu referent I.
3. Kandidat m/ž mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
– strokovna izobrazba: visoka strokovna
izobrazba ekonomske smeri,
– izpolnjevanje splošnih pogojev, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava,
– poznavanje dela z računalnikom,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– vozniški izpit B kategorije.
4. Kandidati/kandidatke morajo k prijavi z
življenjepisom priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
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po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev (ne sme biti starejše
od 3 mesecev),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee (ne sme biti starejše od 3 mesecev).
5. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek.
6. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice, s pripisom »Prijava na
javni natečaj – pripravnik«.
7. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire kandidata. O izbiri
na razpisano delovno mesto bo izbranemu
kandidatu izdana upravna odločba, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev in s
polnim delovnim časom.
8. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
9. Informacije o javnem natečaju lahko dobite po tel. 01/833-26-10 (Lilijana Djerkovič).
Občina Vodice
Št. 122-8/05-0112
Ob-30423/05
Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. členom Zakona o javnih uslužbencih
(uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB1)
(Ur. l. RS, št. 35/05) objavlja javni natečaj
za zasedbo naslednjega uradniškega delovnega mesta:
1. pripravnik – svetovalec III.
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
občine Kočevje, Oddelek za okolje, infrastrukturo in gospodarstvo.
Vrsta uradniškega delovnega mesta: pripravnik – svetovalec III.
Delo se lahko po uspešno opravljenem
pripravništvu opravlja v nazivih: svetovalec
III, svetovalec II in svetovalec I.
Pripravnik se bo usposabljal za opravo
državnega izpita iz javne uprave, za uradniško delovno mesto svetovalec III, v Občinski
upravi občine Kočevje, Oddelku za okolje,
infrastrukturo in gospodarstvo.
Vrsta delovnega razmerja: za določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji za zasedbo delovnega
mesta so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba.
Funkcionalna in specialna znanja oziroma
posebne sposobnosti (znanja, veščine, sposobnosti, lastnosti,…):
– znanje enega tujega jezika,
– komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit.
Število prostih delovnih mest: 1.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/-ke za prosto uradniško delovno mesto
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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Kandidati/-ke morajo k svoji vlogi predložiti še naslednja dokazila o izpolnjevanju
splošnih in posebnih pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi
(diploma pridobljena v RS ali nostriﬁcirana
tuja diploma),
– potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju
več kot 6 mesecev (potrdilo izda Ministrstvo
RS za pravosodje),
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata/-ko ni sprožen kazenski postopek
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno okrajno sodišče),
– fotokopija vozniškega dovoljenja,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih drugih
posebnih znanjih in sposobnostih.
V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovna usposobljenost kandidata/-ke
preverjala:
– s preverjanjem dokazil, priloženih k prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate/ke, ki se
bodo na podlagi preverjanja dokazil, priloženih k prijavi, izpolnjevali/e razpisne pogoje
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta, bo natečajna komisija povabila na
razgovor.
Rok in naslov za vlaganje prijav: pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati/-ke pošljejo v roku 8 dni od dne objave javnega natečaja v Uradnem listu RS
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Občina Kočevje, Oddelek za upravne in družbene
dejavnosti, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje,
s pripisom: »Javni natečaj – pripravnik svetovalec III – ne odpiraj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni v roku
8 dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu/ki bo vročena upravna odločba, drugim
kandidatom/kam bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali v
Občinski upravi občine Kočevje, Ljubljanska
c. 26, Kočevje.
Za dajanje informacij o izvedbi internega
natečaja je zadolžena Majda Javoršek, vodja Oddelka za upravne in družbene dejavnosti v Občinski upravi občine Kočevje, tel.
01/89-38-222.
Občina Kočevje
Ob-30434/05
Much, izobraževanje, d.o.o., Koprska ul.
94, 1000 Ljubljana, razpisuje
mesta predavateljev za program višje
strokovne izobrazbe komercialist za naslednja predmetna področja:
1. Strokovna terminologija v tujem jeziku I
in II (angleščina, nemščina)
2. Blago in storitve
3. Organizacija in logistika poslovanja
4. Finance
5. Stroškovno računovodstvo
6. Podjetništvo
7. Kultura podjetja
8. Trženje
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9. Psihologija prodaje
10. Poslovno komuniciranje
11. Poslovodenje
12. Poslovna matematika s statistiko
13. Informatika v komercialnem poslova-

14. Trgovinsko poslovanje
15. Gospodarsko pravo
16. Praktično izobraževanje
Skladno s 33. in 34. členom Zakona o
višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS,
št. 86/04) bo naziv predavatelja višje šole
podeljen kandidatu, ki izpolnjuje predpisane
pogoje glede:
– izobrazbe (Ur. l. RS, št. 1/00 – Odredba
o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih
sodelavcev v programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe Komercialist),
– delovne dobe – najmanj tri leta ustreznih
delovnih izkušenj,
– vidnih dosežkov na strokovnem področju (Ur. l. RS, št. 72/01 – Kriteriji za določitev
vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 10
dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS
na naš naslov: Much, izobraževanje, d.o.o.,
Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Za razpis«.
Kandidati bodo o izboru obveščeni po
končanem uradnem postopku.
Much, izobraževanje, d.o.o.
Št. 110-57/2005-1
Ob-30438/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za
varstvo potrošnikov, Ljubljana, Kotnikova 28,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
sekretar/-ka.
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu sekretar/-ka. Naloge na tem delovnem
mestu se opravljajo v nazivu sekretar/-ka.
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne smeri, visoka strokovna s specializacijo družboslovne smeri ali visoka strokovna z magisterijem družboslovne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji: državni izpit iz javne
uprave.
Kandidati/-ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Kandidati/-ke morajo pri svojem delu znati
dobro uporabljati ustrezna računalniška programska orodja.
Poleg zgoraj navedenih pogojev, morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih urejajo predpisi s področja delovnega
razmerja tre drugi odstavek 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke predložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o državljanstvu;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu (kolikor ga kandidat/-ka ima);
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
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Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Nepopolne in prepozne vloge v
izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delovnem področju urada,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev ter drugih najzahtevnejših analiz
in gradiv s področja varstva potrošnikov,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih z delovnega področja
Urada RS za varstvo potrošnikov,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/-a v
prostorih Urada RS za varstvo potrošnikov,
Kotnikova 28, Ljubljana.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti tudi:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate/-ke, ki zanima delo na področju
varstva potrošnikov, vabimo, da pošljejo pisne
prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana,
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
MG-UVP – delovno mesto sekretar«. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na tel. 01/478-36-18 med 10. in 14. uro.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v
15 dneh po opravljenem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo
Urad RS za varstvo potrošnikov
Št. 110-58/2005-1
Ob-30441/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
svetovalec/-ka v Službi za odnose z
javnostmi.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec/-ka I in svetovalec/-ka II.
Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj.
Drugi pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
Željena znanja:
– znanje tujega jezika.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih urejajo predpisi s področja delovnih razmerij, ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke,
ki so že delali na področju odnosov z javnostmi.
Kandidati/-ke morajo vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,

– fotokopijo dokazila o opravljenem izpitu
iz javne uprave (če ga kandidat/-ka ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Pogoje, ki kandidatom omogočajo prednost pri izbiri, bo natečajna komisija presojala
na podlagi priloženih dokazil in na podlagi
pogovora z njimi.
Delovne naloge izbranega kandidata/ke
bodo:
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv, analiz in poročil,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– pomoč pri načrtovanju ter izvajanje komuniciranja z notranjimi in zunanjimi javnostmi,
– pomoč pri razvoju in pripravi različnih
orodij,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnimi
delovnim časom.
Delo bo opravljal/-la na sedežu Ministrstva
za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi
javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni natečaj« in
navedbo delovnega mesta. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na
tel. 01/478-35-11.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8
dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 110-56/2005-3
Ob-30442/05
Ministrstvo za gospoda rstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
podsekretar v Notranjerevizijski službi.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu podsekretar in sekretar.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpiti iz javne uprave.
Želena znanja:
– znanje angleškega jezika,
– revizija.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje,
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ki jih urejata Zakon o delovnih razmerjih in
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto,
navedeni izpit opravile najpozneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
pridobljenim certiﬁkatom za izvajanje revizijske dejavnosti.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat
ima),
– fotokopijo certiﬁkata za izvajanje revizijske dejavnosti (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in
o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje,
– dokazilo o znanju angleškega jezika (če
ga kandidat ima).
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Pogoje, ki kandidatom omogočajo prednost pri izbiri, bo natečajna komisija presojala
na podlagi priloženih dokazil in na podlagi
pogovora z njimi.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih in revizijskih skupinah,
– sodelovanje pri predpripravah in načrtovanju revizije,
– izvedba revizije in izdelava revizijskih
poročil,
– sodelovanje pri načrtovanju preizkušanja notranjih kontrol in določitev tehnike preizkušanja NK,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij s področja notranjih
kontrol,
– spremljanje izvajanja revizijskih poročil,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših nalog s področja preverjanja gospodarnosti poslovanja in
notranjih kontrol ministrstva,
– izvajanje svetovanja,
– sodelovanje pri integralnih poročilih za
Vlado RS in UNP,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal na sedežu Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova
5, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
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pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh po objavi
javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za
gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici, z oznako »Za javni natečaj« in
navedbo delovnega mesta. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite po
tel. 01/478-36-16.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8
dneh po končanem izbirnem postopku.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 186/05
Ob-30538/05
Upravna enota Maribor objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
svetovalec v Oddelku za javni red in tujce v Sektorju za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se opravlja v nazivu svetovalec 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:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidatke in kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod
pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno
razmerje,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga je kandidat
opravil,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovnje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zhtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
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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. Vloge, ki ne bodo popolne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi
izkušnjami iz delovnega področja Oddelka
za javni red in tujce. Zaželjeno je poznavanje
dela z računalnikom.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
se pošljejo na naslov: Upravna enota Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor ali e-naslov: ue.maribor@gov.si.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno
dobiti na tel. 02/22-01-803 pri Aniti Fras.
Upravna enota Maribor
Št. 186/05
Ob-30539/05
Upravna enota Maribor objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
svetovalec v Referatu za okolje in prostor v Oddelku za okolje in prostor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se opravlja v nazivu svetovalec 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:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri ali gradbene smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidatke in kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod
pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedeni izpit opravili najkasneje
v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno
razmerje,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če so ga kandidati
opravili,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in po-
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trdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovnje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora
s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim
preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor
bo to potrebno. Vloge, ki ne bodo popolne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi
izkušnjami iz delovnega področja Referata
za okolje in prostor. Zaželjeno je poznavanje
dela z računalnikom.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne
enote Maribor, Prešernova ulica 6, Maribor.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
se pošljejo na naslov: Upravna enota Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor ali e-naslov: ue.maribor@gov.si.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno
dobiti na tel. 02/22-01-803 pri Aniti Fras.
Upravna enota Maribor
Št. 186/05
Ob-30540/05
Upravna enota Maribor objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji referent v Sektorju za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto višji referent je uradniško
delovno mesto, ki se opravlja v nazivu višji
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:
– najmanj višja strokovna izobrazba družboslovne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidatke in kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno
mesto navedeni izpit opravili najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno
razmerje,
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– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, če ga je kandidat
opravil,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o
dejstvu,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– vzdrževanje določenih aplikacij,
– izdelava, obdelava in vzdrževanje
avtomatske obdelave podatkov s področja
ISONZ-a in nadzor nad uporabo ter tehnično
zaščito podatkov,
– odgovornost za varnost šifrantov, šifer
in programov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora
s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim
preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor
bo to potrebno. Vloge, ki ne bodo popolne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami iz delovnega področja javnega
reda, orožja in tujcev ter kandidati ki imajo
spričevalo ECDL.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1,
Maribor.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
se pošljejo na naslov: Upravna enota Maribor,
Ulica heroja Staneta 1, 2501 Maribor ali e-naslov: ue.maribor@gov.si.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno
dobiti na tel. 02/22-01-803 pri Aniti Fras.
Upravna enota Maribor
Št. 121-2/00-1
Ob-30541/05
Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,
objavlja na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo)
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
referent.
Naloge na tem delovnem mestu se opravljajo v uradniških 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:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
upravne, ekonomske ali družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj na ustreznih delovnih mestih,
– 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
predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– 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/a pisno
izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
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.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Republika
Slovenija, Upravna enota Ptuj, Služba za pravne in kadrovske zadeve, Slomškova ul. 10,
2250 Ptuj, s pripisom »javni natečaj«. Rok
za prijavo je osem dni od objave. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po
opravljeni izbiri.
Dodatne informacije tel. 02/798-01-22.
Upravna enota Ptuj
Št. 121-2/00-1
Ob-30542/05
Republika Slovenija, Upravna enota Ptuj,
objavlja na podlagi prvega odstavka 109. člena, v skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) javni natečaj za prosto
delovno mesto:
pripravnik – svetovalec (za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave).
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.
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Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba gradbene smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– 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/a pisno
izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Ptuj, Služba za pravne in kadrovske
zadeve, Slomškova ul. 10, 2250 Ptuj, s pripisom »javni natečaj«. Rok za prijavo je osem
dni od objave. Kandidate bomo o izbiri pisno
obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Po
dokončnosti odločbe o izbiri, bo z izbranim
kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi
za določen čas – 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije tel. 02/798-01-22.
Upravna enota Ptuj
Ob-30546/05
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
prosto delovno mesto:
1. Podsekretarja (m/ž) v Sekretariatu
generalnega sekretarja, v Kadrovski službi.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar ali sekretar. Najnižji naziv v katerem se bo opravljalo delo je podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem organizacijsko-kadrovske smeri ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Za izbranega kandidata se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01,
48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje
za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«.
2. Pripravnika/ce v Direktoratu za evropske zadeve in investicije, v Sektorju za pravne zadeve in vodenje javnih naročil, za delovno mesto svetovalca, ki se lahko opravlja v
nazivu svetovalec II in svetovalec I, in sicer za
čas usposabljanja ter za opravo državnega
izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba pravne smeri;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto podsekretarja se skrajšajo za tretjino
v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno
izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali
doktoratom.
Z izbranim/o kandidatom/ko za delovna
mesta pod zap. št. 1 bomo sklenili delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, za delovno mesto pripravnika
pod zap. št. 2 pa za določen čas v trajanju 10
mesecev s polnim delovnim časom za čas
oprave državnega izpita iz javne uprave.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Ministrstva za okolje in prostor v Ljubljani.
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Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti najkasneje v roku
šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil
naknadno);
– kandidat pod zap. št. 1 priloži še pisno
izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z Zakonom o
tajnih podatkih.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na
podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc,
razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (Kadrovska služba, za javni natečaj, oznaka delovnega mesta z zaporedno številko objave) ali
na elektronski naslov: suzana.rudez@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-30578/05
Na podlagi 13. člena Pravilnika o usposabljanju in ﬁnanciranju mladih raziskovalcev
v raziskovalnih organizacijah razpisuje prosto
delovno mesto
mladega raziskovalca/raziskovalke.
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– državljan/državljanka Republike Slovenije, ali tuj državljan/državljanka, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot
državljan/državljanka Republike Slovenije,
– končana univerzitetna izobrazba, povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj
(brez diplome) najmanj 8,
– če je kandidat/kandidatka že vpisan/vpisana na podiplomski študij ali ima zaključen
magisterij, povprečna ocena dodiplomskega
študija ni pomembna,
– starost do vključno 28 let (upošteva se
letnica rojstva),
– če je kandidat/kandidatka brez ﬁnančne
podpore agencije ali ministrstva pristojnega
za znanost, že opravil/la študijski program
za pridobitev magisterija je starost kandidata/kandidatke lahko 30 let,
– če je kandidat/kandidatka izkoristil porodniški ali starševski dopust pri čemer se za
enega otroka upošteva 1 leto - se starostna
meja dvigne nad 28 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta. Enako velja za daljšo
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/dokumentirano/ bolezensko odsotnost kandidata/kandidatke.
Kandidati/kandidatke, ki so že bili ﬁnancirani v programih mladih raziskovalcev, pa
so pogodbo predčasno prekinili ali programa
usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem
roku, ne morejo kandidirati na razpis.
Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas do pridobitve naziva doktor znanosti,
skladno z veljavnimi predpisi.
Prijave z dokazili v slovenskem jeziku o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke
pošljejo v 8 dneh od dneva objave razpisa na
naslov: Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje.
Kandidati/kandidatke bodo o izboru obveščeni/e v zakonitem roku.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-30592/05
Za delo v izvedenskih organih Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije objavlja razpis
za izvedenca-izvedenko medicinske in
nemedicinske stroke za Invalidsko komisijo
I. stopnje pri Območni enoti Celje:
– zdravnika specialista internista,
– univerzitetnega diplomiranega psihologa.
Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik
specialist z veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, z najmanj štiriletnimi delovnimi
izkušnjami v specialistični dejavnosti, ki je
praviloma v rednem delovnem razmerju ali je
samozaposlen in strokovnjak nemedicinske
stroke z visoko izobrazbo, ki je praviloma v
rednem delovnem razmerju ali samozaposlen, s štiriletnimi delovnimi in strokovnimi izkušnjami, ki omogočajo ocenjevanje invalidnosti in drugih dejstev za pridobitev pravic po
zakonu in drugih predpisih s področja socialne varnosti in zlasti invalidskega varstva.
Izbrani izvedenec, bo imenovan za štiri
leta in bo kot član senata ali predsednik senata invalidske komisije ali kot zdravnik posameznik izdeloval izvedenska mnenja, kot
so opredeljena po Zakonu o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju. Delo se na podlagi določil Pravilnika o organizaciji in načinu
delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije opravlja po
pogodbi in praviloma v popoldanskem času.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah v 8 dneh
na naslov: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje,
Gregorčičeva 5a, 3000 Celje.
O imenovanju oziroma neimenovanju
bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po sklepu
pristojnega organa.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 110-134/05-0515
Ob-30748/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
23/2005 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika,
določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
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Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Š. 110-135/05-0515
Ob-30749/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
23/2005 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Ob-30329/05
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), 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) ter sklepa Občinskega sveta občine Pivka, št.: 03201-23/2005 z dne
21. 9. 2005 objavlja
javno ponudbo
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka (v nadaljevanju: prodajalec).
2. Predmet prodaje:

– navedbo naslova objekta in številko stanovanja za katerega se ponudnik zanima;
– navedbo, da odkupi stanovanje po ponudbeni ceni;
– 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 3 mesecev;
– potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
za pravne osebe.
4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati pri javni ponudbi morajo vplačati kavcijo, v višini 384.000 SIT. Kavcijo se nakaže
na zakladniški podračun Občine Pivka, št.
računa: 01291-0100016298 pri Banki Slovenije, z navedbo »Plačilo kavcije«.
5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom
pa bo kavcija vrnjena, v roku 10 dni, od dneva odpiranja ponudb, in sicer v vplačanem
znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe
v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka,
28. 11. 2005 do 11. ure na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, z
oznako: Javna ponudba – Ne odpiraj!
7. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
28. 11. 2005 ob 13. uri v prostorih Občine Pivka. V primeru dveh ali več pravilnih ponudb
bo ustna licitacija v torek, dne 29. 11. 2005 ob
14. uri v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska
cesta 5, Pivka.
8. Merilo za izbor je oddana ponudba za
odkup stanovanja. V primeru pridobitve dveh
ali več pravilnih ponudb, bo izvedena ustna
licitacija – najnižji znesek višanja je 150.000
SIT. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno, pri čemer imajo osebe,
ki uporablja stanovanje pod enakimi pogoji,
predkupno pravico.
9. 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 najugod-

Lokacija

Številka stanovanja

Vilharjeva ulica 19, Pivka

št. 24/5 (30,39 m2)

Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima z Občino Pivka sklenjeno najemno
pogodbo za nedoločen čas. Na podlagi 107.
člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 69/03) sprememba lastnika stanovanja
ne vpliva na obstoječa najemna razmerja.
Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice na
stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.
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.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnine in stroške
overitve pogodbe plača prodajalec, vse ostale
stroške (stroške prenosa lastninske pravice,
itd.) plača kupec.
3. Ponudba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika;
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Ponudbena cena
stanovanja
3,840.000 SIT

nejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v
tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži
njegovo kavcijo.
10. Način in rok plačila kupnine: po podpisu pogodbe Občina Pivka izstavi kupcu
račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno kupnino (zmanjšano za vplačano kavcijo)
na zakladniški podračun Občine Pivka, št.:
01291-0100016298 pri Banki Slovenije, vendar najkasneje v 8 dneh po izstavitvi računa.
11. 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, kavcija
pa se zadrži.
12. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike, da v posameznih elementih dopolnijo ponudbo.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena. 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) in

sklepa Občinskega sveta občine Pivka, št.:
03201-23/2005, z dne 21. 9. 2005, lahko
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Pivka, s soglasjem župana, postopek prodaje ali pogajanj ustavi do sklenitve pravnega posla, brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti, pri čemer se povrne kavcija
izbranemu ponudniku, v vplačanem znesku.
O tem posreduje občina izbranemu ponudniku odločitev v roku 8 dni, od dneva odpiranja ponudb.
14. Vse dodatne informacije o pogojih
javne ponudbe in natančnejše podatke o
nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Vodopivec).
Občina Pivka
Ob-30364/05
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 obvestilo:
I. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije se vpišejo:
Iztok Drozdek, z dnem 12. 10. 2005, odvetniška pisarna: Lendavska ul. 18 in Gregorčičeva ul. 57, 9000 Murska Sobota.
Aleš Pretnar, z dnem 14. 10. 2005, odvetniška pisarna: Hočevar-Mokorel odvetniška
družba, o.p., Nazorjeva ul. 1, 4000 Kranj.
Laura Breda Ludvig, z dnem 20. 10. 2005,
odvetniška pisarna: Beethovnova 5, 1000
Ljubljana.
Andreja Dajčman, z dnem 25. 10. 2005,
odvetniška pisarna: Mlinska ulica 28, 2000
Maribor.
Nina Zidar Klemenčič, z dnem 26. 10.
2005, odvetniška pisarna: Ozka ulica 3, 3000
Celje.
Suzana Miklič Nikič, z dnem 1. 11. 2005,
odvetniška pisarna: Ljubljanska cesta 102,
1230 Domžale.
Aleš Kovač, z dnem 1. 11. 2005, odvetniška pisarna: Dalmatinova 5, 1000 Ljubljana.
Mojca Furlan, z dnem 1. 11. 2005, odvetniška pisarna: Miklošičeva 30, 1000 Ljubljana.
Vesna Gorjup Zupančič, z dnem 15. 11.
2005, odvetniška pisarna: Ulica Vita Kraigherja 1, 2000 Maribor.
Katja Koprivšek, z dnem 15. 11. 2005, odvetniška pisarna: Miklošičeva 13, 1000 Ljubljana.
II. Preselitve:
Odvetnik Denis Rudolf iz Ljubljane z dnem
13. 10. 2005 preseli sedež svoje odvetniške
pisarne na novi naslov: Jamova cesta 33,
1000 Ljubljana.
Odvetniška družba Kotlušek & Pavčič
o.p.-d.n.o. (odvetnica Vesna Kotlušek in odvetnik Mitja Pavčič) z dnem 17. 10. 2005 preselita sedež družbe na novi naslov: Čufarjeva
ulica 4, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Mateja Nendl iz Celja z dnem
1. 9. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Ljubljanska cesta 3/a,
3000 Celje.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 46502-0001/2005-02
Ob-30394/05
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)
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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 28. 11. 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 izboru najugodnejših ponudnikov.
2. Namembnost objektov: v skladu z lokacijskim načrtom, ki je v izdelavi, bo v obravnavani 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. Najmanjša možna površina zemljišča je ca. 625 m2
(25 x 25 m), naslednje možne površine so
večkratniki te osnovne enote (ca. 1250 m2,
ca. 1875 m2, ca. 2500 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, katerih najbližja točka je od
osi glavne vpadnice oddaljena več kot 100 m
in 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
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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
maksimalni faktor pozidanosti ca. 0,40.
4. Izklicna cena
Izklicna cena za kvadratni meter komunalno opremljenega stavbnega zemljišča znaša
po območjih iz prejšnje točke:
A) območje: 85 EUR,
B) območje: 75 EUR,
C) območje: 65 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. V
izklicni ceni ni zajet komunalni prispevek, ki
se odmeri in plača pred izdajo gradbenega
dovoljenja za posamezni objekt. 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
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.
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
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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 decembru 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 tridesetih 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 30. 11. 2005 ob 16. 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 12. 12. 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.
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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
okviru je možno tudi prelociranje posameznih
ponudnikov izven izbranega območja. Če se
ponudnika na predlog občine prelocira v boljše
območje (npr. iz območja »C« v območji »B« ali
»A«), se ponudbena cena ne spreminja. Če se
ponudnika na predlog občine prelocira v slabše območje, se ponudbena cena zmanjša za
razliko v startni izklicni ceni (če se ponudnika
prelocira npr. iz območja »A« v območji »B«
oziroma »C«, se cena za ponudnika zmanjša
za 10 oziroma 20 EUR/m2),
Če z izbranim ponudnikom v katerikoli fazi
izdelave lokacijskega načrta zaradi kateregakoli vzroka ne bo možno sporazumno določiti
primerne mikrolokacije parcele, 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, 25. 11. 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
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Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, na podlagi 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi 51.
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS,
št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba
US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97,
70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS, 74/98,
59/99 – odločba US RS, 70/00, 28/01 – odločba US RS, 16/02, 51/02, 108/03 – odločba
US RS in 72/05), objavlja
javno ponudbo
za odprodajo nepremičnega premoženja
Občine Krško
Predmet prodaje
1. Enosobno stanovanje št. 7/I v izmeri 34,20 m2 v prvem nadstropju objekta na
naslovu Bohoričeva 15, Krško, vpisanem v
zemljiškoknjižnem podvložku št. 2094/16
k.o. Krško pod 15.E – stanovanje št. 7 v I.
nadstropju, Bohoričeva 15, Krško, ležečem
v stanovanjski stavbi v izmeri 360 m2 na naslovu Bohoričeva 15, Krško, z identiﬁkacijsko
številko stavbe 682.ES, stoječi na zemljišču
parc.št. 2865/7 – stan. st. – stavbišče v izmeri
360 m2, vpisanem v zemljiškoknjižnem vložku
št. 2094 k.o. Krško.
Predmet prodaje je zaseden z najemnikom in je v lasti Občine Krško.
Postopek sprejema in odpiranja ponudb
Javne ponudbe se bodo sprejemale od
objave javne ponudbe do vključno dne 28. 11.
2005 do 12. ure na naslovu Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, Krško.
Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in
druge navedene pogoje in bodo pravočasno
prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti:
»Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja.«
Odpiranje ponudb bo potekalo dne 29. 11.
2005 v prostorih Občine Krško z začetkom ob
12. uri. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
Izhodiščna cena: izhodiščna cena za
predmet prodaje je 5,517.858,43 SIT.
Pri stanovanju je v ceni vključena tudi solastnina na pripadajočem delu skupnih prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih skupnih
delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo ureditvijo
v razmerju do vrednosti celotnega objekta.
Plačilni pogoji
S kupcem, najugodnejšim ponudnikom, bo
v roku 30 dni po zaključku sprejema ponudb,
sklenjena kupoprodajna pogodba s plačilom
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe na
podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01254-0100008120. Plačilo
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe, je
bistvena sestavina pravnega posla.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb.
Merila za izbor in drugi pogoji:
– pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS in ﬁzične
osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo,
– ponudniki morajo predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji,
– ponudniki morajo do zaključka postopka
zbiranja javnih ponudb plačati kavcijo v višini

10% od izklicne cene za predmet prodaje
na podračun prodajalca, odprtega pri Banki
Slovenije, št. 01254-0100008120 in se pri
plačilu kavcije sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba predmeta prodaje in
opis predmeta prodaje),
– izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden z
najemnikom, ima najemnik predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe,
– pri predmetu prodaje, ki je zaseden z
najemnikom in pri katerem najemnik ne izkoristi predkupne pravice, imajo etažni lastniki
iste stavbe predkupno pravico le pri enaki
ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem
postopku javne ponudbe,
– kupec, ki ni najemnik, prevzame vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenega najemnega razmerja z najemnikom,
– najemnik, ki nima poravnanih obveznosti iz najemnega razmerja s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne more nastopati kot
ponudnik in kupec,
– če izbran ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
vplačana kavcija ostala prodajalcu,
– uspelemu ponudniku se bo kavcija vštela v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bodo
kavcije vrnjene brez obresti v 10 dneh po
opravljenem postopku javne ponudbe,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosi kupec,
– nepremičnina je naprodaj po načelu videno-kupljeno, prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake predmeta prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena,
– ogled predmeta prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Krško,
tel. 07/49-81-279 ali tel. 07/49-81-291, kjer
so na voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Preskar Stanislavi ali Cvelbar Kastelic
Karmen,
– kupec bo pridobil lastninsko pravico
na predmetu prodaje po plačilu celotne kupnine.
Občina Krško
Ob-30414/05
Na podlagi 80f. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02), 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), 101. člena Statuta
Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00) in Programa prodaje občinskega premoženja za
leto 2005, ki ga je v okviru Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2005 sprejel Občinski svet občine Cerknica dne 17. 2.
2005, Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica objavlja
javno ponudbo
za prodajo najemnega stanovanja
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633.
2. Opis predmeta javne ponudbe: predmet prodaje je dvosobno stanovanje št. 10,
ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjskega bloka Cesta na Jezero 16 v Cerknici,
stoječem na zemljišču s parc. št. 906/3 k.o.
Cerknica. Stanovanje v površini 56,43 m2 obsega: soba v izmeri 16,92 m2, soba v izmeri
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8,82 m2, kuhinja v izmeri 8,88 m2, kopalnica
v izmeri 3,94 m2, predsoba v izmeri 5,64 m2,
kuhinjska niša v izmeri 5,85 m2, balkon v izmeri 2,31 m2 in klet v izmeri 4,07 m2. Stanovanje je obremenjeno z najemnim razmerjem.
Etažna lastnina še ni urejena.
3. Vrsta pravnega posla: z najugodnejšim
ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba. Osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico.
4. Prodajni pogoji:
a) Izhodiščna cena za stanovanje, ki je
predmet prodaje in je opisano v 2. točki te
javne ponudbe znaša 8,144.007 SIT.
Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. Davek na promet nepremičnin in stroške v zvezi s prenosom lastništva v
celoti plača kupec.
b) Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni
do roka, ki velja za oddajo ponudb, vplačati
varščino v višini 10% izhodiščne cene, to je
815.000 SIT na transakcijski račun Občine
Cerknica št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna.
Izbranemu ponudniku bo varščina (kavcija) všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom
bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8
dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
Če izbrani ponudnik v dogovorjenem roku
ne bo sklenil prodajne pogodbe, bo varščino
obdržal prodajalec.
5. Pogoji javne ponudbe
Na razpisu lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v
deželah Evropske unije, ki pravočasno oddajo pisno ponudbo, in ki obsega naslednje
podatke in listine:
– ponudniki morajo v ponudbi navesti
svoje podatke (ime in priimek oziroma ﬁrmo,
naslov oziroma sedež, davčno številko, matično številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa ponudnika in ime banke za
primer vračila varščine;
– navedbo nepremičnine in višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne
cene, določene v tem razpisu;
– ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (ﬁzične
osebe), priglasitveni list (samostojni podjetniki) ali izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni.
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne cene nepremičnine, to je
815.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika, da se strinja z
razpisnimi pogoji.
6. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika
Rok za zbiranje prispelih ponudb je 15 dni
od datuma javne objave ponudbe.
Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zapečateni ovojnici na naslov: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, z
oznako »Javna ponudba za nakup stanovanja v Cerknici, Cesta na Jezero 16 – Ne odpiraj!« najkasneje do 28. 11. 2005 do 10. ure.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden
točen naslov ponudnika. Odpiranje ponudb
bo v ponedeljek, 28. 11. 2005 ob 13. uri v
sejni sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53,
1380 Cerknica, v pritličju stavbe.
Do roka za oddajo ponudb, ki je določen
s tem razpisom, lahko ponudnik dopolni oddano ponudbo. Ponudbe, ki bodo prispele po
tem roku, se bodo štele za prepozne. Prav
tako komisija ne bo upoštevala nepopolnih
ponudb.
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Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisne pogoje.
Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo
upoštevane.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 8 dni po izbiri.
Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega
ponudnika bo varščina brez obresti vrnjena
v roku 8 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja
komisija imenovana s strani župana.
Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. Pri enaki
višini ponujene kupnine bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako višino kupnine, v
4 dneh pozvala k dopolnitvi ponudbe – na
pogajanja.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupec mora poravnati kupnino na
transakcijski račun Občine Cerknica št.
01213-0100002563 pri UJP Postojna najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne
pogodbe.
Plačilo celotne kupnine na naveden način
in v določenem roku po sklenitvi pogodbe je
bistveni element pravnega posla.
Če kupec ne poravna kupnine na določen
način in v določenem roku po sklenitvi prodajne pogodbe, se šteje prodajna pogodba za
razdrto, prodajalec pa zadrži varščino.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena
v last in posest po plačilu celotne kupnine in
ostalih dajatev. Po plačilu celotne kupnine in
ostalih dajatev bo s strani prodajalca izdano
zemljiškoknjižno dovolilo. Vpis lastninske pravice navedene nepremičnine na kupca pa bo
možen po ureditvi etažne lastnine.
8. Drugi pogoji in pravila
Stanovanje se prodaja po načelu videnokupljeno. Davek na promet nepremičnin, stroške overitve pri notarju ter ostale stroške v
zvezi z zemljiškoknjižno izvedbo nosi kupec.
Objava javne ponudbe ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki
je predmet te ponudbe.
Komisija lahko začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
9. Ogled nepremičnine in informacije: vse
dodatne informacije in pojasnila v zvezi s prodajo nepremičnine ter ogledom lahko zainteresirani dobijo na Občini Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica, kontaktna oseba: Olga
Smodila, tel 01/70-90-610 ali 01/70-90-616,
e-mail: olga.smodila@cerknica.si.
Občina Cerknica
Št. 217-101/2005/5
Ob-30535/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2 (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi Odloka
o programu prodaje državnega ﬁnančnega in
stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03, 86/04 in 37/05) objavlja
javno vabilo
k nakupu premičnin, in sicer rabljenih
prevoznih sredstev Ministrstva za
notranje zadeve, po metodi javne
ponudbe
1. Predmet prodaje: premičnine, in sicer
rabljena prevozna sredstva naročnika (vozila, motorna kolesa, prikolice, avtomaterial),
skupno število enot: 236. Seznam premičnin,
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ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javne ponudbe.
Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve.
Ponudnik mora ponuditi odkup vseh enot,
ki so predmet prodaje, v celoti. Ponudba, v
kateri ne bo ponujen odkup vseh enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave.
2. Izklicna cena: izklicna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet javne prodaje, znaša skupaj 22,294.000 SIT, kar je
poštena tržna vrednost, ugotovljena po uradni
cenitvi.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najkasneje v roku 8 dni
od izstavitve računa.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na premičninah.
5. Kavcija
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: 2,229.400 SIT.
Način plačila: virmansko, številka računa:
01100-6370171132
(Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
28 17116-2990008-21710105.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli,
pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– možen je samo odkup vseh enot skupaj,
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izklicne prodajne cene,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni
od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajne pogodbe,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana
kavcija bo zadržana,
– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča prodajalca v roku 15 dni
od sklenitve kupoprodajnih pogodb, vendar
ne pred plačilom celotne kupnine,
– ponudniki, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu postopka javne ponudbe obveščeni takoj, vsi ponudniki pa
bodo o izidu pisno obveščeni v roku 10 dni od
roka za predložitev ponudb,
– davek na promet rabljenih motornih vozil, stroške v zvezi s prenosom lastništva in
notarsko overitvijo ter morebitne druge dajatve pogodbe plača kupec,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01,
67/02, 45/04 in 114/05) ni zavezanec za plačilo DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe je
cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi
najvišjo ceno,
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje
in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do
sklenitve pravnega posla postopek prodaje
ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do
povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov
za prevzem dokumentacije.
7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne jav-
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ne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do roka za oddajo ponudb, med 10. do 12.
uro, razen dni, ko državni organi ne delajo,
in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo
za notranje zadeve, Generalna policijska
uprava, Skupne službe, Sekcija za ﬁnančne
in materialno-tehnične zadeve, Vodovodna
93a. Kontaktna oseba: Franci Podgrajšek, tel.
01/472-56-63.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika
(naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 1.000 SIT.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
znesek: 1.000 SIT, način plačila: virmansko,
številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 28
17116-2401002-21710105.
8. Ogled premičnin: ogled premičnin, ki so
predmet prodaje, je mogoč od dneva objave
javne ponudbe do roka za oddajo pisnih ponudb, od 10. do 12. ure, razen dni, ko državni
organi ne delajo, in sicer na Vodovodni 93a v
Ljubljani, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo iz predhodne točke te objave.
9. Predložitev ponudb
Rok za predložitev ponudb: ponudbe je
potrebno predložiti do vključno 29. 11. 2005,
najkasneje do 10. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje
zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501
Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 16. 1.
2006.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 11.
2005 ob 12. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Služba za javne razpise,
Cankarjeva ulica 4 (medetaža), Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje
na javnem odpiranju.
Ponudniki – ﬁzične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti
na vpogled dokument s fotograﬁjo, katerega
je izdal državni organ.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-30604/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l. RS,
št. 96/02) in v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 93/05) ter na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2005 (Ur. l.
RS, št. 94/05) Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota objavlja
javni poziv
za izbiro javnih investicijskih transferjev
neproﬁtnim organizacijam na področju
kulture, ki jih bo v letu 2005 soﬁnancirala
Mestna občina Murska Sobota iz dela
proračuna, namenjenega za investicijske
transferje neproﬁtnim organizacijam
– kultura
1. Predmet javnega poziva je zbiranje
predlogov projektov za soﬁnanciranje nujnih
posegov pri investicijskem vzdrževanju pros-
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torov in nakupa opreme za potrebe delovanja neproﬁtnih organizacij na področju kulture
ter obnove objektov nepremične sakralne in
kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekt)
vseh neproﬁtnih organizacij, ki so v Mestni
občini Murska Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali so na
območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma upravljavci nepremične sakralne
in kulturne dediščine in jih bodo predlagatelji
realizirali v letu 2005.
2. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
predlagatelji
Na ta poziv se lahko prijavijo vse neproﬁtne organizacije, ki so v Mestni občini Murska
Sobota registrirane za opravljanje dejavnosti
s področja kulture ali so na območju Mestne občine Murska Sobota lastniki oziroma
upravljavci nepremične sakralne in kulturne
dediščine, ki izpolnjujejo kriterije in zahteve
iz tega javnega poziva.
Predlagatelji lahko na ta javni poziv prijavijo samo projekte ali dele teh, ki bodo realizirani v letu 2005.
3. Okvirna vrednost poziva
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za projekte za leto 2005 je 6,500.000 SIT.
4. Kriteriji ter zahteve, ki jih mora izpolnjevati projekt za ﬁnanciranje
a) Projekt investicijskega vzdrževanja
prostorov za potrebe delovanja neproﬁtnih
organizacij na področju kulture ter obnove
objektov nepremične sakralne in kulturne dediščine ustreza kriterijem tega poziva, če:
– gre za projekte nujne obnove, katerih
odložitev bi povzročila nadaljnjo škodo na
objektu,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska Sobota,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in ﬁnančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek soﬁnanciranja predlaganih investicijskih projektov ne sme presegati 20% vseh predvidenih stroškov.
b) Projekt nakupa opreme za potrebe delovanja neproﬁtnih organizacij na področju
kulture ustreza kriterijem tega poziva, če:
– gre za opremo, ki je nujno potrebna za
izvajanje programa,
– gre za prispevek k ugledu, razpoznavnosti in promociji Mestne občine Murska Sobota,
– vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za
delovanje neproﬁtnih organizacij na področju
kulture,
– gre za projekt, ki omogoča kakovostnejše in trajnejše delovanje neproﬁtnih organizacij,
– je vsebinsko tehtno in celovito utemeljen,
– je realno ovrednoten in ﬁnančno uravnotežen,
– je nekomercialnega značaja.
Zaprošeni znesek soﬁnanciranja predlaganih investicijskih projektov ne sme presegati 50% vseh predvidenih stroškov.
5. Obdobje za porabo sredstev
Dodeljena sredstva na podlagi tega poziva morajo upravičenci porabiti v letu 2005.
6. Rok poziva
Poziv je odprt od 11. 11. 2005 do 15. 12.
2005 oziroma do porabe sredstev.
7. Način oddajanja ter vsebina vlog
Vsaka vloga mora biti izpolnjena posebej
na ustreznem obrazcu, ki je del dokumentacije poziva.

Vloge za dodelitev sredstev morajo vlagatelji poslati s priporočeno pošiljko ali oddati
osebno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota v zaprti kuverti s pripisom: »Ne odpiraj – ponudba
na javni poziv – investicijski transferji 2005kultura«. Na hrbtni strani kuverte mora biti
naveden naziv oziroma ime predlagatelja.
Predlogi, oddani izven roka poziva, ne
bodo upoštevani.
V primeru, da predlagatelj pošilja več
predlogov projektov, mora biti vsaka vloga poslana v ločeni kuverti z ustreznimi oznakami.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.
8. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Strokovna presoja pravočasnih in popolnih vlog, ki so jih podale upravičene osebe,
bo potekala po času prispetja vloge.
V primeru nepopolno izpolnjene vloge
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo pristojni
uslužbenec v roku 8 dni od odprtja vloge
predlagatelja pozval, da do določenega roka
dopolni vlogo. V primeru, da je predlagatelj
v zahtevanem roku vloge ne bo dopolnil, bo
vloga s sklepom zavržena.
Mestna občina Murska Sobota bo predlagatelje o svojih odločitvah obveščala praviloma v 15 dneh po zasedanju in odločitvi
strokovne komisije.
Mestna občina bo obravnavala predloge
za soﬁnanciranje na tem pozivu po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določene s proračunom Mestne občine
Murska Sobota.
9. Kraj in čas, kje lahko predlagatelji dvignejo dokumentacijo poziva
Zainteresirani lahko dokumentacijo poziva
dobijo ali le pogledajo vanjo na naslovu Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, vsak
delavnik od 11. do 12. ure in ob sredah med
15. in 16. uro na Oddelku za gospodarske in
negospodarske dejavnosti, tretje nadstropje,
soba št. 9, pri Darji Potočnik ali na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota
www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delavnik med 11. in 12. uro na Oddelku
za gospodarske in negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, tel.
02/525-16-62 (Darja Potočnik) ali na naslovu:
darja.potocnik@murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-9/2005-310
Ob-30341/05
Spremeni se ime sindikata Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije Vrtca
Ravne, s sedežem na Ravnah na Koroškem,
Gledališka pot 4, tako, da se odslej glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije Vrtca Ravne.
Sprememba imena sindikata je vpisana v
evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Ravne na Koroškem, pod zaporedno številko
32, z dnem 27. 10. 2005.
Št. 101-6/2005-2
Ob-30355/05
1. Pravila Sindikata Pergam, Sindikat
Mobi Hom podjetja Sun Roller Adriatica
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d.o.o., Kanižarica 41, Črnomelj, se sprejmejo v hrambo, evidentirajo v predpisani evidenci pod zaporedno številko 1 ter hranijo
pri Oddelku za občo upravo, druge upravne
naloge in skupne zadeve.

Objave
gospodarskih družb
Ob-30330/05
Uprava družbe Holding IMV upravljanje
naložb in storitve d.d., Dunajska 9, 1000 Ljubljana, v skladu s 516. in 528. členom Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD), objavlja, da
namerava izvesti pripojitev družbe Devon poslovne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 9,
kot prevzete družbe, k družbi Holding IMV
d.d. kot prevzemni družbi.
Uprava družbe Holding IMV d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče)
predložila Pogodbo o pripojitvi družbe Devon
d.o.o. k družbi Holding IMV d.d., ki jo je pred
tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe v
Ljubljani, Dunajska 9 od dneva te objave dalje
omogočen pregled listin iz drugega odstavka
516. člena ZGD: Pogodbe o pripojitvi, letnih
poročil družb, ki sta udeleženi pri pripojitvi, za
zadnja tri poslovna leta, zaključnega poročila
prevzete družbe, bilance stanja družbe Holding IMV d.d., na dan 30. 9. 2005, skupnega
poročila uprav družb, ki so udeležene pri pripojitvi, o pripojitvi in poročila nadzornega sveta prevzemne družbe o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dala prepis vseh navedenih listin.
Holding IMV d.d. bo kot edini družbenik
prevzete družbe sklep o soglasju za pripojitev
pri prevzeti družbi sprejel dne 12. decembra
2005.
Uprava družbe Holding IMV d.d. ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina (prevzemne) družbe Holding
IMV d.d., zato skupščine prevzemne družbe
v ta namen ni sklicala. Ne glede na to imajo
delničarji družbe Holding IMV d.d., katerih
deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, v roku enega meseca od dneva
sprejetja sklepa Holding IMV d.d. kot edinega
družbenika prevzete družbe o soglasju za
pripojitev, to je v roku enega meseca od dne
12. decembra 2005, pravico zahtevati sklic
skupščine družbe Holding IMV d.d., ki naj
odloči o soglasju za pripojitev.
Holding IMV d.d.
Ob-30396/05
Uprava družbe Holding IMV upravljanje
naložb in storitve d.d., Ljubljana, Dunajska
9, v skladu s 516. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD), obvešča delničarje
in upnike o nameravani pripojitvi družbe Holding IMV upravljanje naložb in storitve d.d.,
Ljubljana, Dunajska 9, kot prevzete družbe
k družbi na KS2 Naložbe upravljanje naložb
d.d., Ljubljana, Dunajska 9 kot prevzemni
družbi (pripojitev).
Uprava družbe Holding IMV d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče)
predložila Pogodbo o pripojitvi, ki jo je pred
tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe
Holding IMV d.d. v Ljubljani, Dunajska 9
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omogočen pregled listin iz drugega odstavka
516. člena ZGD, in sicer Pogodbe o pripojitvi, letnih poročil družb KS2 Naložbe d.d.
in Holding IMV d.d., za zadnja tri poslovna
leta, zaključnega poročila družbe Holding IMV
d.d., vmesne bilance stanja za KS2 Naložbe
d.d., po stanju na dan 30. 9. 2005, skupnega
poročila uprav o pripojitvi, poročila o reviziji
pripojitve in poročil nadzornih svetov družb
KS2 Naložbe d.d. in Holding IMV d.d. o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dala prepis vseh navedenih listin.
Vse navedene listine bodo predložene tudi
na zasedanju skupščine. Na začetku obravnave na skupščini bo uprava ustno obrazložila
vsebino Pogodbe o pripojitvi in pred odločanjem o soglasju za pripojitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od sklenitve pogodbe
o pripojitvi do zasedanja skupščine.
Holding IMV d.d.
Ob-30395/05
Uprava družbe KS2 Naložbe upravljanje
naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9, v skladu s
516. členom Zakona o gospodarskih družbah
(ZGD), obvešča delničarje in upnike o nameravani pripojitvi družbe Holding IMV upravljanje naložb in storitve d.d., Ljubljana, Dunajska
9, kot prevzete družbe k družbi na KS2 Naložbe upravljanje naložb d.d., Ljubljana, Dunajska 9 kot prevzemni družbi (pripojitev).
Uprava družbe KS2 Naložbe d.d. je Okrožnemu sodišču v Ljubljani (registrsko sodišče)
predložila Pogodbo o pripojitvi, ki jo je pred
tem pregledal nadzorni svet te družbe.
Delničarjem družbe je na sedežu družbe KS2 Naložbe d.d. v Ljubljani, Dunajska 9
omogočen pregled listin iz drugega odstavka
516. člena ZGD, in sicer Pogodbe o pripojitvi, letnih poročil družb KS2 Naložbe d.d.
in Holding IMV d.d., za zadnja tri poslovna
leta, zaključnega poročila družbe Holding IMV
d.d., vmesne bilance stanja za KS2 Naložbe
d.d., po stanju na dan 30. 9. 2005, skupnega
poročila uprav družb udeleženih v pripojitvi, o
pripojitvi, poročila o reviziji pripojitve in poročil
nadzornih svetov družb KS2 Naložbe d.d. in
Holding IMV d.d., o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju bo družba na njegovo zahtevo najkasneje naslednji delovni dan
brezplačno dala prepis vseh navedenih listin.
Vse navedene listine bodo predložene tudi
na zasedanju skupščine. Na začetku obravnave na skupščini bo uprava ustno obrazložila
vsebino Pogodbe o pripojitvi in pred odločanjem o soglasju za pripojitev delničarje obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od sklenitve pogodbe
o pripojitvi do zasedanja skupščine.
Uprava družbe KS2 Naložbe d.d.
Ob-30367/05
Na podlagi določbe prvega odstavka 516.
člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l.
RS, št. 30/93 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD) družba Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana,
objavlja obvestilo, da je bila dne 10. 11. 2005
registrskemu sodišču v Ljubljani predložena
Pogodba o pripojitvi delniške družbe Triglav,
ﬁnančna družba, d.d., k družbi Zavarovalnica
Triglav, d.d., sklenjena dne 28. 10. 2005, med
družbo Triglav, ﬁnančna družba, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana in Zavarovalnico Triglav, Miklošičeva 19, Ljubljana, v notarskem
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zapisu SV 2492/2005 notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, katero je pred tem dne 9. 11.
2005 pregledal nadzorni svet Zavarovalnice
Triglav, d.d.
Delničarje obveščamo, da imajo v skladu
s 516. členom ZGD vsak delavnik od 11. 11.
2005 do 13. 12. 2005 na sedežu Zavarovalnice Triglav, d.d., med 10. in 12. uro na vpogled
naslednje listine:
– pogodbo o pripojitvi,
– letna poročila družb, ki se združujeta za
zadnja tri leta (2002, 2003 in 2004),
– zaključno poročilo prevzete družbe na
dan 31. 3. 2005,
– vmesni bilanci stanja družb, ki se združujeta,
– poročilo uprav navedenih družb o pripojitvi,
– poročilo uprave o izključitvi prednostne
pravice,
– revizijsko poročilo o pripojitvi,
– poročili nadzornih svetov družb, ki se
združujeta, o pregledu nameravane pripojitve.
Vsakemu delničarju bo Zavarovalnica Triglav, d.d., na njegovo zahtevo, najkasneje
naslednji delovni dan po zahtevi, zagotovila brezplačen prepis listin iz prejšnjega odstavka.
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana
Ob-30351/05
Na podlagi določbe prvega odstavka
516. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93 s spremembami in
dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD) družba
Triglav ﬁnančna družba, d.d., Ljubljana, objavlja obvestilo, da je bila dne 11. 11. 2005
registrskemu sodišču v Ljubljani predložena
Pogodba o pripojitvi delniške družbe Triglav,
ﬁnančna družba, d.d., k družbi Zavarovalnica
Triglav, d.d., sklenjena dne 28. 10. 2005, med
družbo Triglav, ﬁnančna družba, d.d., Slovenska cesta 54, Ljubljana, in Zavarovalnico Triglav, Miklošičeva 19, Ljubljana, v notarskem
zapisu SV 2492/2005 notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, katero je pred tem dne 10. 11.
2005 pregledal nadzorni svet Triglav ﬁnančne
družbe, d.d.
Delničarje obveščamo, da imajo v skladu
s 516. členom ZGD vsak delavnik od 11. 11.
2005 do dneva seje skupščine družbe na sedežu Triglav ﬁnančna družba, d.d., med 10. in
12. uro na vpogled naslednje listine:
– pogodbo o pripojitvi,
– letna poročila družb, ki se združujeta za
zadnja tri leta (2002, 2003 in 2004),
– zaključno poročilo prevzete družbe na
dan 31. 3. 2005,
– vmesni bilanci stanja družb, ki se združujeta,
– poročilo uprav navedenih družb o pripojitvi,
– revizijsko poročilo o pripojitvi,
– poročili nadzornih svetov družb, ki se
združujeta, o pregledu nameravane pripojitve.
Vsakemu delničarju bo Triglav ﬁnančna
družba, d.d., na njegovo zahtevo, najkasneje
naslednji delovni dan po zahtevi, zagotovila brezplačen prepis listin iz prejšnjega odstavka.
Triglav ﬁnančna družba, d.d., Ljubljana
Ob-30380/05
Likvidacijski upravitelj družbe Beta Invest,
podjetja za investicije, d.o.o., Celovška cesta
206, Ljubljana, v likvidaciji, Matjaž Gantar,
obvešča upnike navedene družbe, da se je
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dne 7. 10. 2005 v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, izdanega pod Srg
2005/09948, po sklepu edinega družbenika
z dne 26. 8. 2005, pričel postopek redne likvidacije družbe.
V skladu s 381. členom Zakona o gospodarskih družbah likvidacijski upravitelj poziva upnike, da v roku 30 dni od objave tega obvestila
prijavijo svoje terjatve do družbe Beta Invest,
d.o.o., Ljubljana, »v likvidaciji«, matična številka družbe 5721814, vpisane pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani pod vložno št. 1/120998/00,
likvidacijskemu upravitelju z navadno pošto na
naslov: Beta Invest, podjetje za investicije,
d.o.o., v likvidaciji, Celovška cesta 206, 1000
Ljubljana. Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna dokazila. Za nadaljnje informacije se lahko
pozanimate na tel. 01/58-26-784.
Likvidacijski upravitelj
Matjaž Gantar
Ob-30398/05
Na podlagi 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD), družba Siteco, proizvodnja svetilk in inženiring
razsvetljave, d.o.o., Tržaška c. 23, SI-2000
Maribor, obvešča, da je dne 7. 11. 2005
Okrožnemu sodišču v Mariboru predložila
delitveni načrt Siteco d.o.o., na podlagi katerega naj bi se družbeniki družbe na skupščini odločali o oddelitvi družbe z ustanovitvijo
nove družbe po določilih 533.a člena ZGD
tako, da se del podjetja Siteco, proizvodnja
svetilk in inženiring razsvetljave, d.o.o., katerega dejavnost je prodaja, oddeli na novo
ustanovljeno družbo Siteco Sistemi, prodaja
in inženiring razsvetljave, d.o.o.
Direktor družbe bo v skladu s 6. odstavkom 533.f člena ZGD na zasedanju skupščine družbenikom:
– uvodoma ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta,
– predstavil pomembne spremembe premoženja družbe od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine.
Družba opozarja upnike družbe na njihove
pravice iz petega odstavka 533.f člena ZGD,
da lahko zahtevajo brezplačen prepis delitvenega načrta.
Družba na podlagi četrtega odstavka 533.
f člena družbenike obvešča, da bodo prejeli
najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine
skupaj z vabilom tudi listine iz drugega odstavka 533.f člena ZGD.
Siteco d.o.o.
Vodstvo podjetja:
Marinka Vohl, Draga-Olga Rojko

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-30331/05
Skupščina družbe I.A.P. d.o.o., Ljubljana s
sedežem v Ljubljani, Stegne 21c, je na svoji
seji dne 18. 10. 2005 pod 2. točko dnevnega
reda sprejela sklep:
Skupščina ugotavlja izstop družbenikov
in sprejema
spremembo osnovnega kapitala
Dosedanji osnovni kapital družbe v višini
45,880.000 SIT se zaradi izstopa družbenikov
dne 31. 3. 2005; 1. 4. 2005; 7. 4. 2005; 8. 4.
2005 in 13. 4. 2005 zniža za 12,230.000 SIT
tako, da znaša novi osnovni kapital družbe
33,650.000 SIT.
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Upnike družbe pozivamo, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala I.A.P. d.o.o., Ljubljana.
Direktor I.A.P. d.o.o., Ljubljana
mag. Jure Pohar dipl. inž.
Ob-30354/05
KD Investments, družba za upravljanje,
d.o.o., objavlja, da je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom Srg 2005/11125 v sodni register vpisalo
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
KD ID, delniška investicijska družba,
d.d., Ljubljana, Celovška cesta 206, za
50,298.050 SIT, tako da ta po zmanjšanju
znaša 9.181,542.000 SIT.
Na podlagi določbe prvega odstavka 350.
člena Zakona o gospodarskih družbah imajo
upniki, katerih terjatve so nastale pred objavo
vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, pravico do zavarovanja, če
svoje terjatve v šestih mesecih po tej objavi
prijavijo, kolikor ne bi mogli biti poplačani.
KD Investments, družba
za upravljanje, d.o.o.

Razširitev dnevnega reda
Ob-30416/05
Na podlagi 286/1. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Finira, d.d.,
Ljubljana, Železna cesta 18, objavlja na zahtevo delničarja Leopolda Poljanška, Mašera
Spasićeva ulica 5, Ljubljana, razširitev dnevnega reda 5. skupščine delničarjev družbe
Finira, d.d., Ljubljana, sklicane za četrtek dne
8. 12. 2005 ob 13. uri v poslovnih prostorih
družbe v Ljubljani, Štefanova ulica 13a, z naslednjo točko dnevnega reda:
3. Sklep o umiku delnic z organiziranega
trga.
Predlog sklepa:
Na podlagi določb drugega do petega odstavka 542. člena in določb 545. člena Zakona o gospodarskih družbah in v skladu z
določbo 54. člena Zakona o trgu vrednostnih
papirjev skupščina sprejme naslednji sklep:
»Delnice družbe Finira, d.d., Ljubljana z
oznako FIRR se umaknejo z organiziranega
trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze
d.d., Ljubljana.«
Sklep je sprejet, če ga potrdijo vsi delničarji. Delničar, ki se s sklepom ne strinja, lahko družbi v roku treh mesecev po zasedanju
skupščine pisno sporoči, da ne da soglasja,
vendar mora na zahtevo družbe dokazati, da
je od sklica skupščine dalje imetnik delnic
družbe. Imetnik lahko odklonitev soglasja v
roku treh mesecev po zasedanju skupščine s
pisno izjavo prekliče.
Obrazložitev delničarja:
Delnice družbe Finira, d.d., Ljubljana so
uvrščene na organizirani trg vrednostnih papirjev. Ker je likvidnost teh delnic izjemno
nizka, uvrstitev na organizirani trg pa povzroča družbi (glede na likvidnost) nesorazmerne
stroške ocenjujem, da je predlog o umiku
delnic z organiziranega trga utemeljen.
Navedena razširitev dnevnega reda bo
objavljena tudi na naši uradni spletni strani www.ﬁnira.si od 11. 11. 2005 do 20. 11.
2005.
Finira, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Sklici skupščin
Ob-30332/05
Na zahtevo delničarja Mercata, ﬁnančna
družba, d.d., z dne 14. 10. 2005 in na podlagi 284. člena ZGD ter prvega in drugega
odstavka 35. člena Statuta družbe Menina,
proizvodnja pogrebne opreme, d.d., Kamnik,
uprava družbe sklicuje
12. skupščino
delničarjev družbe Menina, d.d., Kamnik,
ki bo dne 22. 12. 2005, ob 13. uri na sedežu družbe, Šmarca, Trg padlih borcev 3,
Kamnik.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov
skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine Simon Jeglič, preštevalka glasov
Majda Kladnik in v vlogi zapisnikarja notar
Jože Rožman.
2. Seznanitev s polletnimi rezultati poslovanja družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s polletnimi rezultati poslovanja družbe
za leto 2005.
3. Predčasni odpoklic članov nadzornega
sveta in izvolitev novih članov nadzornega
sklepa.
Predlog sklepov:
a) z dnem zasedanja skupščine se pred
potekom mandata odpokličejo naslednji člani
nadzornega sveta družbe: Dragica Gerželj
Stopar, Simon Jeglič in Tomaž Rogelj;
b) z dnem zasedanja skupščine se namesto odpoklicanih članov za nove člane nadzornega sveta imenujejo: Peter Mahnič, Marko Mencin in Janez Lenarčič. Mandat članov
nadzornega sveta traja 4 leta, šteto od dneva
imenovanja na skupščini.
4. Razno.
Vpogled v gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe Menina, d.d., Kamnik, to je v Šmarci, Trg padlih borcev 3, vsak
delavnik med 9. in 12. uro v času od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarjem en glas. Zasedanja
skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi
pri KDD na dan 19. 12. 2005 oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in
uresničevanje glasovalnih pravic predhodno prijaviti upravi družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine, to je do vključno
19. 12. 2005.
Menina, d.d., Kamnik
uprava
Ob-30352/05
Triglav, ﬁnančna družba, d.d., Slovenska
54, Ljubljana na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in 8.3. člena Statuta Triglav, ﬁnančne družbe, d.d., Slovenska 54, Ljubljana,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
4. skupščino
Triglav, ﬁnančna družba d.d., Slovenska
54, Ljubljana,
ki bo dne 14. 12. 2005, ob 10. uri, v konferenčni dvorani GH Union, Garni hotel (bivši
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hotel Astral), Miklošičeva 9, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
2. Poročilo uprave in sprejem sklepov o pripojitvi družbe Triglav, Finančna družba, d.d. k
Zavarovalnici Triglav, d.d.
1. Otvoritev skupščine.
a) Ugotovitev sklepčnosti.
b) Imenovanje veriﬁkacijske komisije in
predsednika skupščine.
Predlog sklepa 1.: imenujejo se člani veriﬁkacijske komisije, in sicer Igor Kotnik in Ingrid
Mizgur, ter predsednica skupščine Nada Burić.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka Nada
Kumar.
2. Poročilo uprave in sprejem sklepov o pripojitvi družbe Triglav, Finančna družba, d.d. k
Zavarovalnici Triglav, d.d.
Predlog sklepa 2.1.:
Skupščina daje soglasje k pripojitvi družbe
Triglav, Finančna družba, d.d., Slovenska 54,
Ljubljana, k Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana. Dan obračuna pripojitve
je 31. 3. 2005.
Skupščina potrdi poročilo uprav o pripojitvi, revizijo pripojitve pripojitvenega revizorja
in poročilo nadzornega sveta o pregledu nameravane pripojitve.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na
skupščini družbe, pod pogojem, da enak sklep
sprejme skupščina delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana.
Sklep preneha veljati, če se izpolni razvezni
pogoj iz Pogodbe o pripojitvi.
Predlog sklepa 2.2.:
Skupščina daje soglasje k Pogodbi o pripojitvi družbe Triglav, Finančna družba, d.d., Slovenska 54, Ljubljana, k Zavarovalnici Triglav,
d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, z dne 28. 10.
2005.
Sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na
skupščini družbe, pod pogojem, da enak sklep
sprejme skupščina delničarjev družbe Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana.
Sklep preneha veljati, če se izpolni razvezni pogoj iz Pogodbe o pripojitvi. Podpisana Pogodba
o pripojitvi z dne 28. 10. 2005 v notarskem zapisu notarke Nade Kumar je priloga in sestavni
del tega sklepa.
Predlog sklepa 2.3.:
Za zastopnika za prevzem delnic in denarnih plačil v postopku pripojitve s v skladu z
določili Pogodbe o pripojitvi z dne 28. 10. 2005
ter drugega odstavka 521. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sedmega
odstavka 75. člena Zakona o nematerializiranih
vrednostnih papirjih imenuje KDD 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 Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana.
Sklep preneha veljati, če se izpolni razvezni
pogoj iz Pogodbe o pripojitvi.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, ki so peti dan pred dnevom skupščine ob začetku delovnega časa družbe vpisani
v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD. Delničar,
ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se
lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje tri dni pred dnevom
skupščine prijavi svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca in
uresničuje glasovalne pravice na skupščini.
Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti na sedežu uprave družbe najkasneje tri
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dni pred dnevom skupščine skupaj s prijavo iz
prejšnjega odstavka.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti
zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem
zastopstvu.
Uresničevanje glasovalne pravice
Pri glasovanju vsaka delnica šteje en glas.
Gradivo
Gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Slovenska 54, Ljubljana, vsak
delavnik med 10. in 12. uro.
Gradivo vključuje naslednje listine:
– pogodba o pripojitvi,
– zaključno poročilo prevzete družbe na
dan 31. 3. 2005,
– letna poročila družb, ki se združujeta za
zadnja tri leta,
– poročilo uprav navedenih družb o pripojitvi,
– revizijsko poročilo o pripojitvi,
– poročili nadzornih svetov družb, ki se
združujeta, o pregledu nameravane pripojitve,
– vmesni bilanci stanja družb, ki se združujeta.
Delničarji imajo tudi pravico do brezplačnega prepisa listin v skladu s četrtim odstavkom 516. člena ZGD.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje skupščine istega dne ob
11. uri v istem prostoru. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Uprava in nadzorni svet
Triglav, ﬁnančna družba, d.d.
Ob-30397/05
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe Holding IMV, d.d.,
uprava družbe sklicuje
skupščino
družbe Holding IMV upravljanje naložb in
storitve d.d., Ljubljana, Dunajska 9
Skupščina bo v ponedeljek, 12. 12. 2005
ob 14. uri, v prostorih družbe v Ljubljani, Dunajska 9.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Damjana Škoﬁča in za preštevalki glasov Teo Švigelj in Ani Ferjan.
2. Predložitev in predstavitev letnega poročila in revizorjevega poročila za leto 2004,
predložitev poročila nadzornega sveta za leto
2004, odločanje o uporabi bilančnega dobička
ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
1. Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12.
2004 znaša 360,581.933,64 SIT se ne razdeli
delničarjem in ostane v celotnem znesku kot
preneseni dobiček.
2. Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 ter se
upravi in članom nadzornega sveta podeli razrešnica za leto 2004.
3. Soglasje skupščine za pripojitev.
Predlog sklepov:
3.1. Skupščina soglaša s pripojitvijo Holding
IMV d.d., Ljubljana kot prevzete družbe, k prevzemni družbi KS2 Naložbe d.d. in Pogodbo o
pripojitvi, kot je predložena skupščini.
3.2. Skupščina potrdi in sprejme Pogodbo o pripojitvi, v vsebini, kot je predložena
skupščini.
3.3. Skupščina imenuje KDD Centralno
klirinško depotno družbo d.d., Ljubljana, kot
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zastopnika za prevzem delnic in denarnih doplačil prevzemne družbe, ki jih je treba zagotoviti delničarjem prevzete družbe.
3.4. Uprava je ob soglasju nadzornega
sveta pooblaščena z namenom odprave napak oziroma uskladitve z novimi dejstvi brez
posebnega soglasja skupščine sprejeti odločitve in izvesti vsa druga dejanja potrebna za
odpravo morebitnih napak ali pomanjkljivosti
ter nemoteno izvedbo pripojitve.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe.
Gradivo za skupščino, ki obsega letno poročilo uprave, in poročilo nadzornega sveta
ter vse listine drugega odstavka 516. člena
Zakona o gospodarskih družbah, je delničarjem dostopno na sedežu družbe v Ljubljani,
vsak delovni dan od 10. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine ter tudi na sami skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
osebno ali njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki. Kolikor se skupščine udeleži pooblaščenec, je potrebno družbi predložiti pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno in ostane
deponirano na sedežu družbe.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob pristopu na skupščino izkažejo z osebnim
dokumentom, zakoniti zastopniki pa z dokazilom o upravičenosti za zastopanje (npr. izpisek iz sodnega registra).
Holding IMV, d.d.
uprava družbe
Ob-30399/05
Preklic
Uprava družbe Lama d.d. okovje-montažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem v Dekanih 5, Dekani, preklicuje sklic 13. skupščine,
15. novembra 2005 (objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005 in časopisu
Primorske novice istega dne).
Lama d.d. Dekani
predsednik uprave
Ivan Majcen
Ob-30400/05
Uprava družbe Lama d.d. okovje-montažni sistemi-orodja-trgovina, s sedežem
v Dekanih 5, Dekani sklicuje
13. skupščino
za 15. december 2005 ob 12. uri na sedežu družbe v Dekanih 5, 6271 Dekani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se predsedujoči
skupščini in imenuje se notar po predlogu
sklicatelja.
2. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za poslovno leto 2005 se imenuje
PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Ljubljane.
Nadzorni svet se pooblasti za izbiro druge revizorske hiše tudi med letom, če za to obstaja
utemeljen razlog.
3. Predlog za izvolitev članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet skupščini
predlaga sprejem naslednjega sklepa: skupščina se seznani s potekom mandata članom
nadzornega sveta Zvonimirja Grguroviča,
Tomaža Možeta in Marijana Škode z dnem
11. 10. 2005 in za nove člane izvoli predhodno imenovane z mandatom za čas od 15. 12.
2005 do izteka mandata dosedanjemu članu
nadzornega sveta, to je do dne 16. 7. 2006.
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4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino in predloge sklepov za vse točke dnevnega reda so delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu
družbe, Dekani 5, 6271 Dekani, vsak delavnik
od 9. do 12. ure. Delničarje prosimo, da svoje
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda družbi pisno sporočijo v 7
dneh od objave sklica skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo imetniki pravic do
delnic razvidnih iz seznama vpisnikov delnic,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki bodo pri
upravi družbe pisno napovedali svojo udeležbo
na skupščini. Pooblastilo morajo delničarji deponirati pri upravi družbe vsaj na dan zasedanja skupščine in ostane shranjeno pri družbi.
Dvorana v kateri bo potekala skupščina bo
odprta pol ure pred zasedanjem skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, to je 15. 12. 2005 ob
12.30 v isti dvorani. Skupščina bo v tem primeru veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Lama d.d. Dekani
predsednik uprave
Ivan Majcen
Ob-30415/05
Na podlagi 6.3 člena statuta Elektromontaže d.d. Ljubljana, Zaloška 143, sklicuje
uprava
10. skupščino delničarjev,
ki bo dne 12. 12. 2005 ob 14. uri na sedežu družbe Zaloška 143, Ljubljana z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine Kerić Samirja, preštevalko glasov
Grum Tino in potrdi prisotnost notarja.
2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta družbe v zvezi z letnim poročilom družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave o poslovanju v letu
2004 in poročilom nadzornega sveta, v katerem potrjuje letno poročilo uprave o poslovanju družbe v letu 2004.
3. Sprejem načina razdelitve dobička za
leto 2004.
Predlog sklepa: čisti dobiček iz leta 2004 v
znesku 712.958,96 SIT ostane nerazporejen.
4. Razrešitev in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se člana nadzornega sveta Mulej Bojana. Izvoli se novega
člana nadzornega sveta Kuclar Vinkota.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanje glasovalne pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo najmanj
20 dni pred zasedanjem skupščine in njihovi
pooblaščenci, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvo družbe pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Vse gradivo je na vpogled na sedežu
družbe Zaloška 143, Ljubljana vsak delovni
dan od 7. do 15. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku 1 ure od napovedane
skupščine, ponovno sestane in glasuje ne
glede na število prisotnih glasov.
Elektromontaža d.d.
direktor družbe
Bojan Mulej
Ob-30425/05
Na podlagi točke 9.3. Statuta delniške
družbe Bioferm d.d., Neverke, sklicuje uprava družbe
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1. redno skupščino
delniške družbe Bioferm d.d., Neverke,
ki bo v ponedeljek, dne 12. 12. 2005 ob
13. uri v poslovnem prostoru odvetnice Mojce
Lukančič, Palača Kapitelj, Poljanski nasip 6,
1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa:
Izvolijo se delovni organi skupščine, in
sicer:
– predsednica skupščine, odvetnica Mojca Lukančič,
– preštevalki glasov, Neus Colom Augusti,
Elena Mischelena.
Na seji skupščine bosta prisotna:
– vabljeni notar Andrej Rozman,
– vabljeni sodni tolmač za hrvaški, italijanski, angleški, nemški in španski jezik, Peter
Reberc.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju
družbe v letu 2004 in pisnega poročila nadzornega sveta o delu nadzornega sveta v
letu 2004.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi drugega odstavka 282. člena ZGD sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe v letu 2004 in se
seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta
o delu nadzornega sveta v letu 2004, ki ga je
pripravil predsednik nadzornega sveta.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004.
Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe
Bioferm d.d. za leto 2004 v višini 16.825,82
SIT ostane v celoti nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v letu 2004.
Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
ZGD, skupščina delničarjev družbe podeljuje
razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2004.
5. Podelitev soglasja upravi za nakup nepremičnine, ki v naravi predstavlja parc. št.
3534/1 – zelenica v izmeri 29.735 m2 in parc.
št. 3534/2 – poslovna stavba v izmeri 230 m2,
oboje k.o. Stara Sušica.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje soglasje upravi, da kupi nepremičnino, ki v naravi predstavlja parc. št. 3534/1 – zelenico v
izmeri 29.735 m2 in parc. št. 3534/2 – poslovno stavbo v izmeri 230 m2, oboje k.o. Stara
Sušica, za nakupno ceno 18 EUR/m2.
6. Obravnava in sprejem predlaganih
sprememb statuta.
6.1. Predlog sklepa:
Sprejme se sprememba člena 5.2. Statuta
delniške družbe Bioferm d.d. (v nadaljevanju:
Statut), tako da se spremenjeni člen 5.2. Statuta glasi: »Uprava družbe mora najkasneje
v 30 dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic
s priporočenim pismom povabiti dotedanje
delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v
sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo.
Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 14 dneh od dneva
prejema priporočenega pisma, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače
določeno.«.
6.2. Predlog sklepa:
Sprejme se sprememba člena 6.1. Statuta, tako da se spremenjeni člen 6.1. Statuta
glasi: »Družba lahko pridobiva lastne delnice
v primerih in pod pogoji, določenimi z zakonom.«.
6.3. Predlog sklepa:
Sprejme se sprememba drugega odstavka člena 7.3. Statuta, tako da se spremenjeni

drugi odstavek člena 7.3. Statuta glasi: »Mandat uprave traja 5 let z možnostjo ponovnega
imenovanja.«.
6.4. Predlog sklepa:
Sprejme se sprememba člena 8.4. Statuta, tako da se spremenjeni člen 8.4. Statuta
glasi: »Nadzorni svet imenuje skupščina delničarjev z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Vse dokler
je Pivka perutninarstvo d.d. lastnica delnic, ki
predstavljajo 26% vseh delnic delniške družbe Bioferm d.d., mora biti v nadzorni svet
imenovan en član na predlog Pivke perutninarstva d.d.«.
6.5. Predlog sklepa:
Sprejme se sprememba prvega odstavka
člena 8.5. Statuta, tako da se spremenjeni
prvi odstavek člena 8.5. Statuta glasi: »Člani
nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 let
in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.«.
6.6. Predlog sklepa: sprejme se sprememba člena 9.7. Statuta, tako da se črta šesta
alinea v drugem odstavku člena 9.7. Statuta
(imenovanje članov nadzornega sveta).
V tretjem odstavku člena 9.7. se za peto
alineo črta pika in se doda nova šesta alinea,
ki se glasi: »imenovanju članov nadzornega
sveta, vendar mora biti, vse dokler je Pivka
perutninarstvo d.d. lastnica delnic, ki predstavljajo 26% vseh delnic delniške družbe
Bioferm d.d., v nadzorni svet imenovan en
član na predlog Pivke perutninarstva d.d.«.
7. Razrešitev oziroma odpoklic članov
nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se z dnem zasedanja skupščine razreši
oziroma odpokliče člane nadzornega sveta
v sestavi: Robert Krajnik, predsednik, Heribert Kreamer, namestnik predsednika in Vital
Turnšek in hkrati za nove člane nadzornega
sveta imenuje: Jordi Gallego Rubio, Pablo
Solessio in Vital Turnšek.
8. Imenovanje ﬁnančnega revizorja družbe za leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za ﬁnančnega revizorja družbe za
leto 2005 imenuje revizijska družba Bo Consulting iz Ljubljane.
9. Seznanitev s poslovnim načrtom.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poslovnim načrtom.
10. Plačilo članom nadzornega sveta za
njihovo delo.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta
se za njihovo delo in udeležbo na posameznih sejah nadzornega sveta določi sejnina,
ki se članu nadzornega sveta izplača v znesku 200 EUR bruto, predsedniku nadzornega
sveta pa v znesku 300 EUR bruto.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo
mora biti pisno.
Uprava delniške družbe Bioferm,
biološka predelava odpadkov d.d.
Jochen Riedel, direktor
Edi Šibenik, prokurist
Ob-30544/05
Na podlagi 31. člena statuta delniške
družbe javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring, d.d., Maribor,
Vetrinjska ulica 2, uprava družbe sklicuje
9. skupščino
družbe javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj
in inženiring, d.d.,
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ki bo dne 12. 12. 2005 ob 14. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2
(sejna soba št. 326 – III. nadstropje), z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Imenuje se predsednik skupščine in preštevalka
glasov. Seji je prisoten vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora. Skupščina potrdi
predlagani dnevni red.
2. Imenovanje člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave člana nadzornega sveta dr. Jožeta Zagožna, skupščina z dne 12. 12. 2005 imenuje
nadomestnega člana nadzornega sveta JP
EGS-RI, d.d., po predlogu.
3. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem bo na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure
v času 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
imetniki navadnih delnic, njihovi pooblaščenci
ali zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo
po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo. Delničarje naprošamo, da pridejo
na skupščino vsaj 30 minut pred zasedanjem,
zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Javno podjetje Elektrogospodarstvo
Slovenije – razvoj in inženiring, d.d.
Maribor
direktor
Dragomir Peklar, univ. dipl. org. dela

Zavarovanja
SV 163/05
Ob-30594/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja,
opr. št. SV-163/05 z dne 24. 3. 2005, je bilo:
– stanovanje v izmeri 54,24 m2, v VII. nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, Koželjskega ulica 03, ki stoji na parc. št. 2394 k.o.
Velenje, last Djordjić Milana iz Velenja, Koželjskega ulica 03, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 73/1-93 A z
dne 22. 1. 1993 in
– stanovanje št. 32 v izmeri 25,86 m2, ki
se nahaja v VI. nadstropju stanovanjske stavbe Šercerjeva 17 v Velenju, ki stoji na parc. št.
1823/1 k.o. Velenje, last zastaviteljice Djordjić
Milijane iz Velenja, Koželjskega ulica 03, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 3.
2005,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 63.000 CHF s prip.
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SV 888/05
Ob-30596/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 888/05 z dne 7. 11. 2005,
sta bili nepremičnini:
– vrstna stanovanjska hiša – objekt št.
13 v zadružni soseski Ribniško selo S 11.
Hiša stoji na parc. št. 197/5 – stanovanjska
stavba v izmeri 91 m2 in dvorišče v izmeri
220 m2, k.o. Krčevina, na naslovu Terčeva
47, Maribor, last Brede Horvat do celote, na
podlagi pogodbe o medsebojnih premoženjskih razmerjih, sklenjene med njo kot članom
zadruge – kupcem in Stanovanjsko zadrugo
Maribor z.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, kot
prodajalcem z dne 23. 6. 1994,
– poslovni prostor št. 1 v skupni izmeri
78,68 m2, v prvem nadstropju in dvoriščna
zgradba – shramba v kleti v izmeri 9,65 m2
ter shramba v pritličju v izmeri 6,51 m2, vse
v stanovanjski hiši v Mariboru, Vetrinjska 11,
ki stoji na parc. št. 1718, pripisani v z.k. vl.
št. 506, k.o. Maribor – Grad; last zastaviteljice do celote, na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med Bredo Horvat kot
kupcem in Aljažem Brandnerjem ter Vlastislavo Bratuž Gasparin, kot prodajalcema z dne
30. 12. 1998,
zastavljeni v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, s sedežem na naslovu 1000 Ljubljana, Trg republike 2, matična številka 5860571065, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 84.000 EUR z letno
obrestno mero, ki znaša Euribor za šestmesečne depozite v EUR, veljaven na prvi dan
vsakega obračunskega obdobja za obresti,
povečan za 1,85% točke letno – trenutno skupaj 4,186% letno, z obračunskim obdobjem
za obresti, pri katerem traja prvo obračunsko
obdobje od dneva prvega črpanja do dneva
prve zapadlosti obresti v plačilo, naslednja
obračunska obdobja so obdobja med dvema
zapadlostima obresti, z obračunavanjem obresti po navadnem obrestnem računu z uporabo dejanskega števila dni v mesecu in 365
oziroma 366 dni v letu, v skladu z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove
LB, z zapadlostjo obresti v plačilo polletno, prvič šest mesecev po prvem črpanju kredita, z
zamudnimi obrestmi, in sicer za čas od dneva
zamude do dneva plačila, katere se uporabnik kredita zavezuje plačati najkasneje 8. delovni dan od datuma obračuna in znašajo od
tolarskih obveznosti 15,5% letno, od deviznih
obveznosti pa 12% letno, ter se spreminjajo
v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove LB, z zapadlostjo prvega
obroka na dan 20. 11. 2005 in zapadlostjo
zadnjega obroka na dan 20. 10. 2012.
SV 2521/2005
Ob-30598/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV- 2521/2005 z dne 4. 11.
2005, je bilo enosobno stanovanje št. 148 v
izmeri 38,90 m2, v XII. nadstropju objekta na
naslovu Jakčeva ul. 8, Ljubljana, stoječega
na parc. št. 746 k.o. Štepanja vas, kateremu pripada tudi enako oštevilčena shramba v kleti objekta, v solasti vsakega do 1/2,
Matjaža Ivačiča, Ul. Pohorskega bataljona 6,
Radenci, EMŠO 0305971500013 in Katarine
Kotnik Ivačič, Jakčeva 8, Ljubljana, EMŠO
1404972505320, na podlagi pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 31. 8. 1999, sklenjene s prodajalcema Dragico Kramar in Iztokom
Kramarjem, zastavljeno v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., 2000 Maribor,
Vita Kraigherja 4, matična št. 5860580, za
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zavarovanje denarne terjatve v višini znesku
93.638,76 CHF v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila s pripadki.
SV 1184/05
Ob-30599/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra,
opr. št. SV 1184/05 z dne 7. 11. 2005, je bilo
enoinpolsobno stanovanje – garsonjera št.
1 v I. nads. stolpnice v Kopru, Krpanova 7 v
objektu št. VN1 v površini 48,69 m2, stavba
stoječa na parc. št. 476/1, 476/2, 477, 478,
479, 479/1, 479/2, 484, 485, vse katastrska
občina Koper, po kupoprodajni pogodbi št.
51-94/91-12 z dne 13. 11. 1991 oziroma na
parc. št. 476/1, 476/2, 478/1, 478/2, 477, 484,
485, 486 in 510/1, vse k.o. Koper, po prodajni
pogodbi z dne 30. 9. 2005, last Turk Mihe,
Šempeter pri Gorici, Na Pristavi št. 55, EMŠO
0805977500158, lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 51-94/91-12
z dne 13. 11. 1991, potrdila št. 3/2005 z dne
28. 9. 2005, kopije menjalne pogodbe sestavljene pri notarju Ferligoj Dravu iz Kopra, opr.
št. SV 567/96 z dne 12. 8. 1996 ter originalne prodajne pogodbe z dne 30. 9. 2005,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice
do dolžnika in zastavitelja Turk Mihe v višini
58.438,28 EUR, z obr. mero Euribor +2,49%,
z zapadlostjo 31. 12. 2020, v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., m.š. 5706491,
s sedežem v Mariboru, Slomškov trg 18.
SV 1125/05
Ob-30600/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra,
opr. št. SV 1125/05 z dne 20. 10. 2005 in
priloženega sporazuma, je bilo stanovanje
številka 13 v izmeri 54,90 m2, v IV. nad. stanovanjskega bloka na naslovu Kozlovičeva
ul. 1 v Kopru, s solastnino na skupnih delih,
napravah in prostorih stanovanjskega bloka
in zemljišču na katerem stoji stanovanjski
blok, stavba stoječa na parc. št. 229/3, sedaj
parc. št. 229/16, k.o. Semedela, solast Mahovič Sama do 2/3 in Omerzo Brigite do 1/3,
lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 23. 8. 2005, sklenjene med
Radovac Srečkom in Radovac Bogdano kot
prodajalcema in Mahovič Samom in Omerzo
Brigito kot kupcema ter na podlagi prvega odpravka notarskega zapisnika o izgubi originalne kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 6. 11. 1991, notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 1062/05 z dne 4. 10. 2005,
sklenjene med družbo IMP montaža Koper
kot prodajalko ter Radovac Srečkom in Radovac Bogdano kot kupcema, potrdila o poravnani celotni kupnini brez datuma, potrdila
o opisnih podatkih o stavbi z dne 11. 8. 2005,
zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
dolžnikov Mahovič Sama in Omerzo Brigite
v višini 97.500 CHF v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF
na dan črpanja kredita glavnice, z obrestno
mero 12 mesečni Libor in obr. marža v višini 2,15% letno, z zapadlostjo prve anuitete
31. 11. 2005 in zadnje anuitete 30. 10. 2025,
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, m.š. 5446546, s sedežem v Ljubljani, Šmartinska ul. 140.
SV 946/05
Ob-30601/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 946/05, DK 66/05, je bilo
dvosobno stanovanje št. 9, stopnišča C, v
2. nadstropju, v neto izmeri 63,76 m2 in pri-
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padajoči kletni prostor, v bloku SPB 4, na naslovu Miklošičeva ulica 1 /c, Domžale, ki stoji
na parc. št. 4022/2, 4022/3, 4022/4, 4022/5,
vse k.o. Domžale in s pripadajočim ustreznim
solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih in napravah ter funkcionalnem zemljišču
stanovanjske stavbe zastavljeno v korist Banke Domžale d.d. Domžale, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke d.d., 1230 Domžale,
Ljubljanska 62, matična številka 5101727, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 62.800
EUR.
SV 884/05
Ob-30602/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 884/05 z dne 4. 11.
2005, je nepremičnina, stanovanje št. 5, v
izmeri 93,85 m2, ki se nahaja v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Mariboru, Trubarjeva ulica 5, stoječe na parc. št. 815 in 818,
k.o. Maribor-Grad, ki je do celote last Sherije
Smakaj, stan. Trubarjeva ulica 5, Maribor, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 8.
1997, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga
z omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, id. št. 1870793, za zavarovanje denarne
terjatve do dolžnic Sherije in Luljete Smakaj,
obe stanujoči Trubarjeva ulica 5, Maribor, v
višini 44.500 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
SV 740/05
Ob-30753/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 740/05 z dne 9. 11. 2005,
je bilo stanovanje št. 9/2, ki se nahaja v 1.
nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta v Rovte 7, stoječe na parc. št.
1939 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 48,22 m2,
last zastaviteljev Mirsada Plivac, Jesenice,
Cesta talcev 8 A in Aldijane Alibabić, Jesenice, Kurilniška ulica 15, vsakega do 1/2, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 9. 2005,
sklenjene s prodajalcem Muhamedom Bečarevićem, zastavljeno v korist upnice Posojilnica – Bank Bilčovs-Hodiše-Škoﬁče,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Ludmannsdorf 33 A, Ludmannsdorf/Bilčovs,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 26.000 EUR s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 21/99
Os-30333/05
Narok za obravnavanje osnutka glavne
razdelitve stečajne mase v stečajnem postopku nad stečajnim dolžnikom Vatrostalna Jesenice d.o.o. – v stečaju, Cesta železarjev
8, Jesenice, bo dne 14. 12. 2005 ob 14. uri v
sobi št. 12 tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve v času uradnih ur, to je v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo
tudi od 14. do 16.30 v stečajni pisarni soba
6/pritličje tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 11. 2005
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St 214/2004
Os-30334/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Transport Petra Jevšek s.p., Spodnja
Polskava 48, Pragersko, se v skladu z 99/1
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Šifra dejavnosti: 60.240, matična številka:
1726668.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2005
St 214/2004
Os-30335/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Frizerski salon Goga, Gordana Solatnik s.p., Kidričeva 56, Dobrovce, Miklavž
na Dravskem polju, se v skladu z 99/1 členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 10. 2005
St 52/2005
Os-30336/05
Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Termoplast d.o.o., Industrijska 33, Bistrica ob Dravi.
I. Spremeni se članstvo upniškega odbora
v postopku prisilne poravnave nad Termoplast d.o.o., Industrijska 33, Bistrica ob Dravi
tako, da se razširi na dva nova člana:
– Famar d.o.o., Hrovatova 3, 2341 Limbuš, ki ga zastopa odvetnik Samo Petek iz
Maribora,
– Greiner Packaging GmbH, Greinerstrasse 70, 4550 Kremsmunster, Avstrija, ki ga zastopa odvetnik Andrej Ketiš iz Maribora.
II. Poravnalni senat obvešča upnike, da bo
narok za prisilno poravnavo v zadevi Termoplast d.o.o., Industrijska 33, Bistrica ob Dravi
dne 23. 11. 2005 ob 9. uri – soba št. 253/II
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
ﬁnančne reorganizacije na tukajšnjem sodišču, in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure, v
sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30 in v
petek od 9. do 12. ure v pisarni št. 226/II.
III. Popravi se naziv upnika, ki je član
upniškega odbora in naveden pod zap. št. 2
prvotne odredbe z dne 13. 6. 2005 in pravilno
glasi: MLM storitve d.o.o., Oreško nabrežje 9,
Maribor in ne Mariborska livarna Maribor d.d.,
Oreško nabrežje 9, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2005
St 42/2005
Os-30337/05
To sodišče v stečajni zadevi, po pravilih
skrajšanega stečajnega postopka, stečajnega dolžnika Nemec d.o.o., Zg. Voličina 63,
Voličina, v stečaju, oprav. št. St 42/2005,
razpisuje narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase v isti stečajni
zadevi za dne 7. 12. 2005 ob 9. uri – soba št.
253/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 2005
St 13/2005
Os-30338/05
To sodišče je na seji senata dne 28. 10.
2005 pod opr. št. St 13/2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Bar Dioniz, Dragan Kesić, s.p., Novi trg 9, Novo
mesto, matična številka 5621936, šifra dejavnosti 55.401, se začne in zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Bar
Dioniz, Dragan Kesić, s.p., Novi trg 9, Novo
mesto, izbriše iz vpisnika samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 28. 10. 2005
St 17/2005
Os-30339/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 17/2005
z dne 26. 10. 2005, stečajni postopek nad
dolžnikom Steklometal Mačič, storitve in
proizvodnja d.o.o., Pri Brančurniku 6, Prevalje, na podlagi prvega odstavka 99. člena
ZPPSL, začelo in ga takoj zaključilo.
Premoženje stečajnega dolžnika, in sicer
osnovna sredstva iz seznama osnovnih sredstev za leto 2005 se izroči Občini Prevalje,
brez prevzema obveznosti.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen izbris dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 10. 2005
St 19/2005
Os-30340/05
I. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom RGR International storitve in trgovina
d.o.o., Gornji Dolič 56, Mislinja, matična številka 5914418, davčna številka 91274770.
II. Odslej se ﬁrma dolžnika glasi RGR International storitve in trgovina d.o.o., Gornji
Dolič 56, Mislinja – v stečaju.
III. Za stečajnega upravitelja se postavi
Miran Ocepek, odvetnik iz Slovenj Gradca,
Gubčeva ulica 1.
IV. I. narok za preizkus terjatev bo dne
25. 1. 2006 ob 9. uri v sobi št. 38 tukajšnjega
sodišča.
V. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto 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 transakcijskega
računa ali drugega računa upnika. 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 njihova terjatev. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vrednosti prijavljene terjatve, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk
(38.000 SIT).
VI. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove, ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
VII. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 28. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 10. 2005
St 12/2005
Os-30356/05
To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena ZPPSL objavlja sledeči oklic:
1. Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Torkla d.o.o. proizvodnja in prodaja
oljčnega olja, Obrtna ulica 11, Izola, bo dne
18. 1. 2006 ob 9. uri v sobi št. 130/I tukajšnjega sodišča.
2. Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo v sobi št. 208/II tukajšnjega sodišča v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 11. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
St 84/2005
Os-30357/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 84/2005 dne 2. 11. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Aconet
d.o.o., Dogoška c. 61, Maribor, šifra dejavnosti: 51.840, matična številka: 1939009.
Odslej ﬁrma glasi Aconet d.o.o., Dogoška
cesta 61, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Borisa Kastivnika, Navrški Vrh 3c, Ravne na
Koroškem.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 2 mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano
sodno takso. 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 za pravne osebe št.:
01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za ﬁzične osebe št.:
01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 2.
2006 ob 10. uri, soba 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 2. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 2005
St 76/2004
Os-30358/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper samostojnega podjetnika Horvat Janko na
podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se po 15. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) smiselno
uporablja tudi v stečajnih postopkih, zaradi
neznanega prebivališča in neznanega sedeža
dejavnosti, postavilo začasnega zastopnika.
Začasni zastopnik je Ljubica Kočnik-Jug,
odvetnica iz Maribora, Partizanska 23, Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 2005
St 14/2004
Os-30359/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 14/2004 z dne 3. 11. 2005 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (ZPPSL) zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Zlatar – Filigran,
Jasmin Hasanagič s.p., Murkova 6, Ptuj
– v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se bo dolžnik
izbrisal iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 3. 11. 2005
St 16/2005
Os-30401/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 16/2005
z dne 28. 10. 2005 sklenilo:
Stečajni postopek nad družbo Lavanda,
storitve in trgovina, d.o.o., Koper, Benčičeva 4, matična številka 5409489, šifra dejavnosti 01.412 se začne in takoj zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika se po
pravnomočnosti tega sklepa izroči Mestni občini Koper brez prevzema obveznosti, in sicer
rastline, kot so razvidne iz popisa in ocene
rastlin na dan 14. 10. 2005 (list. št. 97 in 98
spisa), ki je sestavni del tega sklepa; terjatev
do dolžnika Interkont d.o.o. Izola v znesku
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10.000 SIT s pp, terjatev do dolžnika Hotel
Marko, Juriševič Sergij s.p. Portorož, v znesku 35.000 SIT s pp in terjatev do dolžnika
Kokalj d.o.o. Portorož, v znesku 161.000 SIT
s pp; denarna sredstva, ki se nahajajo na TRR
stečajnega dolžnika pri Banki Koper d.d., št.
10100-0035543317 v znesku 151.000 SIT.
Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše
izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 10. 2005
St 163/2005
Os-30402/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Dunis d.o.o., Celovška cesta
182, Ljubljana, za dne 6. 12. 2005 ob 10. uri
v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska
41, IX. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi 312 in
313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 2005
St 16/2003
Os-30403/05
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom Krabonja Jožef s.p. – Mesarija in
kava bar Zinka, Gorišnica 58/a – v stečaju,
razpisalo narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev za dne 20. 12. 2005, ob
8.30, v sobi 26/II, tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v sobi 20/I, tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 11. 2005
St 24/95
Os-30917/05
To sodišče v stečajnem postopku zoper
stečajnega dolžnika: Elektrokovinar Laško
p.o. – v stečaju razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, ki bo dne 16. decembra 2005 ob 12.
uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča, Prešernova 22.
Na narok se vabijo vsi upniki stečajnega
dolžnika.
Stečajni senat je potrdil osnutek za glavno
razdelitev.
Za glavno delitev je namenjena stečajna
masa v višini 19,931.435,47 SIT. Iz nje se
poplačajo priznane navadne terjatve upnikov
v višini 10,7%.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev se razpiše na dan 16. 12. 2005 ob
12. uri na sobo 106/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča, Prešernova 22, Celje, med
uradnimi urami sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 11. 2005

Izvršbe
In 2004/01326
Os-28323/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 12. 2004, opr. št. In 2004/01326, je
bil dne 13. 9. 2005 opravljen v korist upnice
Poštne banke Slovenije, d.d., Maribor, rubež
stanovanja št. 2, na naslovu Grasselijeva ulica 4, Ljubljana, last dolžnikov Mastnak Čulk
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Cvetke in Čulk Andreja, oba stanujoča Parižlje 7/a, Braslovče.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2005
In 2005/00797
Os-28693/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 29. 1. 2003, opr. št. In 2002/01681, je
bil dne 28. 10. 2003 opravljen v korist upnika
SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, rubež stanovanja v pritličju, Trubarjeva
74, v izmeri 40,66 m2, last dolžnika Jovanovič
Nikola, Trubarjeva cesta 74, Ljubljana.
Rubež nepremičnine je opravljen tudi za
zadevo pod opr. št. 2005/00797.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2005
In 02/00482
Os-28697/05
Izvršitelj Milan Glažar je na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru z
dne 5. 6. 2003, opr. št. In 02/00482, opravil
dne 23. 9. 2005 rubež nepremičnine, stanovanja št. 10 v mansardi večstanovanjske
hiše Industrijska ulica 31, Bistrica ob Dravi, v
izmeri 33,35 m2, ki stoji na parceli št. 5, vl. št.
306, k.o. Bistrica pri Limbušu, in ni vpisano v
zemljiško knjigo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2005
In 2004/00021
Os-28696/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 24. 6. 2004, opr. št. In 2004/00021, je bil
dne 15. 9. 2005 opravljen rubež 1/2 solastniškega deleža Teraž Milene nad dvosobnim
stanovanjem v velikosti 70 m2, v večstanovanjski hiši na naslovu Naselje heroja Maroka
25, Sevnica.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 17. 10. 2005
In 2002/00025, In 2003/00012,
In 2003/00036
Os-28802/05
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega
sodišča v Žalcu z dne 23. 7. 2002, opr. št.
In 2002/00025 z dne 12. 2. 2003, opr. št.
In 2003/00012 in z dne 24. 3. 2003, opr. št.
In 2003/00036, je bila v korist upnika Javno
komunalno podjetje Žalec d.o.o., ki ga zastopa odv. Stanislava Gerželj iz Žalca, proti dolžniku Janku Zakovšku, Tomšičeva 1, Žalec,
opravljena zaznamba rubeža dolžniku do 1/2
lastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, stoji na parc. št. 195, k.o. Gotovlje in v
naravi predstavlja stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 55,20 m2, v I. nadstropju stanovanjskega objekta Tomšičeva 1, Žalec.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 17. 10. 2005
In 2004/00037
Os-28803/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Žalcu z dne 27. 2. 2004, opr. št. In
2004/00037, je bila v korist upnika Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., ki ga zastopa
odv. Stanislava Gerželj iz Žalca, proti dolžniku Janku Zakovšku, Tomšičeva 1, Žalec,
opravljena zaznamba rubeža dolžniku do 1/2
lastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, stoji na parc. št. 195, k.o. Gotovlje in v
naravi predstavlja stanovanje št. 9, v skupni
izmeri 55,20 m2, v I. nadstropju stanovanjskega objekta Tomšičeva 1, Žalec.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 18. 10. 2005
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Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 152/2005
Os-27671/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj, s sklepom z dne
22. 2. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Tacer Rajka, Celje, Ljubljanska c.
22, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 1. 9. 1978, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občino Celje kot
prodajalcem in Pionirskim domom Cvetke Jerinove, Celje, kot kupcem ter kupne pogodbe,
sklenjene med ZOŠ - TOZD Pionirski dom
Cvetke Jerinove Celje, kot prodajalcem in
Ljubljansko banko, Splošno banko Celje, kot
kupcem z dne 6. 9. 1985, in sicer za stanovanje v izmeri 28,91 m2, številka 29, v petem
nadstropju v Celju, Kraigherjeva 6, vpisanem
pri vl. št. 2103/30, k.o. Sp. Hudinja. Pogodbe
so po izjavi predlagatelja izgubljene.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Tacer Rajko, Ljubljanska c. 22,
Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine katere vzpostavitev se zahteva, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 10. 2005
Dn 3765/2003
Os-26954/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljev Jožeta in Katje Lindav, oba
Krakovska cesta 10/b, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, pogodbe št. 708/76 z dne 7. 7.
1976, ki sta jo sklenila SGP Graditelj Kamnik,
Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalec in Deželan Vladimir ter Deželan Marija, Križna 9,
Ljubljana, kot kupca.
Predmet pogodbe je bilo dvosobno stanovanje v II. etaži in pomožni prostor v I. etaži, skupaj v izmeri 54,18 m2, identiﬁkacijska
številka dela stavbe 04137/006, na naslovu
Krakovska cesta 10/b, Domžale, ki stoji na
parc. št. 4641/3, k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist predlagateljev, za vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, ki sta jo
dne 31. 1. 1983 sklenila Deželan Vladimir in
Deželan Marija, takrat Krakovska ulica 10/b,
Domžale, kot prodajalca ter Lindav Jože in
Lindav Katja, takrat začasno stanujoča Ljubljana-Polje, Polje cesta VI/22.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega 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 29. 8. 2005
Dn 417/2005
Os-26955/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Joška Bellottija, Prešernova ulica 39, Trzin, ki ga zastopa notarka Majda Lokošek, Kolodvorska 6, Domžale, objavlja za-
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četek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, in sicer kupoprodajne pogodbe z
dne 24. 9. 1975, sklenjene med prodajalcem
Splošnim gradbenim podjetjem Gorica, Erjavčeva 19, Nova Gorica ter kupcema Joškom
Bellottijem in Miroslavo Bellotti, oba Prešernova ulica 39, Trzin. Predmet pogodbe, katere izvirnik se je izgubil, je parc. št. 1646/86,
k.o. Trzin, v naravi stanovanjska stavba v izmeri 77 m2 in dvorišče v izmeri 56 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Joška Bellottija in Miroslave Bellotti, oba
Prešernova ulica 39, Trzin, za vsakega do 1/2
celotne nepremičnine, in sicer na podlagi pogodbe, katere vzpostavitev se zahteva.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega 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 12. 9. 2005
Dn 6239/2004
Os-26956/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Barbare Rokavec, Krakovska
cesta 10/a, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 648/76 z dne
20. 4. 1976, sklenjene med prodajalcem SGP
Graditeljem, Kamnik, Maistrova 7 in IMP Ljubljana, Tozd Ten Ljubljana, Vojkova 58, kot
kupcem,
– pogodbe z dne 13. 7. 1990, sklenjene
med IMP Ljubljana, Tozd Ten Ljubljana, Vojkova 58, Ljubljana, kot prodajalcem in Tušek
Lidijo, Adamičeva 20, Ljubljana, kot kupcem,
– pogodbe o nakupu stanovanja z dne
25. 8. 1990, sklenjene med Lidijo Tušek,
Adamičeva 20, Ljubljana, kot prodajalko in
Aleksandro Ranković, stanujoča Vandotova
3, Kranjska Gora in Miroslavom Rankovićem,
stanujoč Premanturska 137, Pula, kot kupcema.
Predmet pogodb, katerih vzpostavitev se
zahteva, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje v III. etaži in pomožni prostor v I. etaži,
v skupni izmeri 53,76 m2, identiﬁkacijska številka dela stavbe 04137/012, kot posameznem delu stavbe na naslovu Krakovska cesta
10/b, Domžale, ki stoji na parc. št. 4641/3,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 2. 2003, sklenjene med
Leonom Kobetičem, Krakovska cesta 10/b,
Domžale, kot prodajalcem in Barbaro Rokavec, Jakčeva 11, Ljubljana, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini listin, katero vzpostavitev se zahteva
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 29. 8. 2005
Dn 3115/2003
Os-26957/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagatelja Frančiška Hribarja, Krakovska
cesta 10/a, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 0540 z dne 9. 1. 1992, sklenjene med prodajalko Ljubljansko banko d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, ter Čivgin Izetom,
takrat stanujočim Krakovska 10/a, Domžale,

kot kupcem stanovanja v 5. etaži v izmeri
51,01 m2, identiﬁkacijska številka dela stavbe
03744/027 in pomožnega prostora v I. etaži
v izmeri 3,19 m2, identiﬁkacijska številka dela
stavbe 03744/028, na naslovu Krakovska cesta 10/a, Domžale, ki stoji na parc. št. 4641/2,
k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagatelja na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 8. 1995, sklenjene med
Bambič Igorjem, Keržičeva ulica 20, Ljubljana, kot prodajalcem in Frančiškom Hribarjem,
takrat Adamičeva 1, Domžale, kot kupcem.
Okrajno sodišče v Domžalah poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega 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 29. 8. 2005
Dn 5211/2004
Os-26973/05
Okrajno sodišče v Domžalah na predlog
predlagateljice Bojanke Pšag, Ihanska cesta
7, Zaboršt, Domžale, objavlja začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o dosmrtnem preživljanju z dne 6. 2.
1987, ki so jo sklenili in dogovorili zakonca
Klopčič Martin in Klopčič Marija, oba stanujoča Cesta padlih borcev 59, Domžale, kot
preživljalca in izročevalca na eni strani ter
njuna sinova Klopčič Marjan, Prelog št. 44,
Domžale ter Klopčič Dušan, Pot za Bistrico
37, oba kot preživljalca in prevzemnika na
drugi strani. Predmet pogodbe, katere izvirnik
se je izgubil, sta bili parc. št. 4352 in 4353,
obe k.o. Domžale.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist predlagateljice na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 11. 1998, sklenjene med
Marijo Klopčič, Marjanom Klopčičem in Dušanom Klopčičem, kot prodajalci ter Bojanko
Pšag kot kupovalko.
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 9. 2005
Dn 1944/2005
Os-26958/05
V zemljiškoknjižni zadevi, opr. št.
Dn 1944/2005 Okrajnega sodišča v Grosupljem, predlagateljice Alenke Pergar, Stranska
pot I/1 a, Grosuplje, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine in vpisa lastninske pravice,
se objavlja oklic o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
Identiﬁkacijski
znak
nepremičnine:
1783-2069-10, drugi podatki o nepremičnini:
k.o. Grosuplje-naselje, vl. št. 1787/10, parc.
št. 10.E, enoinpolsobno stanovanje št. 10 v
II. nadstropju, s shrambo št. 10 v kleti, v
skupni izmeri 49,45 m2, Stranska pot I/1 a,
1290 Grosuplje.
Podatki o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva in o osebi, ki je listino izstavila ter o osebi, v korist katere je bila izstavljena: prodajna pogodba št. 37/91 z dne
13. 12. 1991, sklenjena med prodajalcem
Gradbenim podjetjem Grosuplje, Grosuplje,
Taborska 13 ter Drstvenšek Dušanom, EMŠO
2810958500156, takrat Grosuplje, Stranska
pot I/1 a, katere vsebina je prodaja oziroma
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nakup stanovanja št. 10 v izmeri 46,55 m2, s
shrambo št. 10 v kleti v izmeri 2,90 m2, v stanovanjski stavbi Stranska pot I/1 a, na parc.
št. 1203, k.o. Grosuplje.
Podatki o osebi, v korist katere se zahteva
vknjižba lastninske pravice: Alenka Pergar,
EMŠO 0101944505351, Grosuplje, Stranska
pot I/1 a.
Poziva se imetnike pravic, 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 31. 8. 2005
Dn 759/2002
Os-26111/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Rasima Agoviča, Matije Blejca 10, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na enoinpolsobnem stanovanju št. 16, v drugem nadstropju v stan. stavbi
Matije Blejca 10, Kamnik, podvl. št. 363/29,
k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn. št. 759/2002
z dne 22. 8. 2005, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine o
nakupu stanovanja na podlagi kupoprodajne
pogodbe, sklenjene dne 18. 4. 1985, med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine
Kamnik, kot prodajalcem ter Drgan Sandijem
in Vero, oba Ul. Matije Blejca 10, Kamnik,
kot kupcema, za enoinpolsobno stanovanje
št. 16, v II. nadstropju stanovanjskega bloka
Matije Blejca 10, Kamnik, v izmeri 50 m2, za
kupnino 595.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Rasima Agoviča, Ul. Matije Blejca 10, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katero vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 20. 9. 205
Dn 498/2002
Os-27667/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zorana Pavkoviča, Vače 32, ki ga zastopa odvetniška
družba Učakar Rženičnik, o.p.d.n.o., odvetnik Silvester Učakar iz Kamnika, za vknjižbo
lastninske pravice na garsonjeri, z balkonom
in kletjo z oznako P6 v stanovanjski stavbi
Tunjiška 2/b, Kamnik, v podvl. št. 2678/7,
k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn. št. 498/2002 z
dne 24. 8. 2005, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalko Lidijo Lukič, Tunjiška c. 2/b, Kamnik in kupcem Štembuk Igorjem, Zaprice 2,
Kamnik, za garsonjero G-2 z oznako 5a/PT v
stanovanjskem objektu Tunjiška c. 2/b v Kamniku, ki obsega dnevno sobo, kuhinjo v izmeri 23,90 m2, kopalnico in stranišče v izmeri
3,80 m2, predsobo v izmeri 4,30 m2, balko v
izmeri 5,90 m2 in kletni prostor za ozimnico v
izmeri 2,10 m2, za kupnino 165.000 din, pogodba sklenjena dne 15. 4. 1975.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Pavkovič Zorana, Vače 32, Vače.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovo-
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rom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katero vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 28. 9. 2005
Dn 717/2002
Os-27669/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gorič Mišota,
Groharjeva 2, Kamnik, ki ga zastopa odvetniška družba Učakar & Rženičnik, o.p.d.n.o., odvetnik Silvester Učakar iz Kamnika, za vknjižbo
lastninske pravice na trisobnem stanovanju z
balkonom v II. nadstropju in klet, oboje z oznako 48, v stan. stavbi Groharjeva 2, Kamnik,
podvl. št. 1401/19, k.o. Podgorje, izdalo sklep
Dn. št. 717/2002 z dne 22. 8. 2005, za vzpostavitve listine - pogodbe, sklenjene dne 7. 8.
1980, med SGP Graditelj Kamnik, kot prodajalcem in Slabajna Valentino in Jožetom, oba
Tomšičeva 3, Kamnik, kot kupcema, za trisobno stanovanje z oznako 6/II. nadstropju južno
stopnišče B-7 Bakovnik jug, Kamnik, stanovanje obsega predprostor 4,20 m2 WC 2,30 m2,
hodnik 8 m2, kuhinja, jedilni kot 8,20 m2, dnevno sobo 24,15 m2, spalnico 13,80 m2, spalnico 12,50 m2, kopalnico, WC 4,40 m2, loggiobalkon 5,62 m2, loggio balkon – 1,56 m2, klet
2,10 m2, za kupnino 1,197.610 din.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Gorič
Mišota, Groharjeva 2, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katero vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 29. 9. 2005
Dn 7561/2000
Os-13512/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Čermelj
Svetozare, Šarhova 8, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka 9, v
2. nadstropju, Šarhova 8, Ljubljana, vpisanem
v podvložek številka 1463/54, z identiﬁkatorjem 54.E, v katastrski občini Brinje 1, dne
2. 2. 2005, pod opr. št. Dn 7561/2000, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe
z dne 2. 4. 1965, sklenjene med Skladom
za zidanje stanovanjskih hiš ObS Ljubljana
Bežigrad in kupcem Čermelj Samom, Novi
dom št. 45, Trbovlje, za trisobno stanovanje v
objektu blok B-1, v Turnerjevi ulici, katastrska
občina Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 18551/2001
Os-13721/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zem-
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ljiškoknjižni zadevi predlagatelja Perovšek
Boštjana, Preglov trg 10, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka 85,
v 8. nadstropju in kleti številka 85, Preglov trg
10, Ljubljana, z identiﬁkatorjema 199.E in 200.
E, vpisanima v podvložek številka 1469/73, v
katastrski občini Moste, dne 10. 2. 1005, pod
opr. št. Dn 18551/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, soinvestitorske pogodbe z dne 16. 5.
1984, sklenjene med Zavodom za izgradnjo
Ljubljane, TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 10 in Marolt Branetom ter Marolt Dragico, oba Slape 50, Ljubljana, za stanovanje
pod oznako »Tip 67«, številka 85, VIII. nadstropje, varianta S, v stanovanjskem objektu
ALK-19, v soseski MS 4/5 Fužine, k.o. Moste
in k.o. Slape.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2005
Dn 14948/2000
Os-14893/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Alija Kovačević, Cesta 24. junija 32, Ljubljana, ki ga zastopa Gregor Pirc, odvetnik v Ljubljani, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka 24,
v II. nadstropju, Cesta 24. junija 32, Ljubljana–Črnuče, vpisanim v podvložek številka
2364/26, z identiﬁkatorjem 26.E, katastrska
občina Črnuče, dne 7. 2. 2005, pod opr. št. Dn
14948/2000, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe za mansardno
samsko sobo z dne 23. 11. 1993, sklenjene
med prodajalcem Elma Tovarna transformatorjev Ljubljana, p.o. in kupcem Alijo Kovačević, Cesta 24. junija 32, Ljubljana–Črnuče, za
večjo samsko sobo št. 51, v samskem domu
v Črnučah, Cesta 24. junija 32;
– aneksa h kupoprodajni pogodbi za mansardno sobo z dne 29. 11. 1993.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2005
Dn 19239/2000
Os-15031/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Franja Mutvar,
Celjska ulica 20, 1000 Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka 3,
v pritličju, Celjska ulica 20, 1000 Ljubljana,
vpisanim v podvložek številka 3666/3, z identiﬁkatorjem 3.E, v katastrski občini Bežigrad,
dne 7. 2. 2005, pod opr. št. Dn 19239/2000,
izdalo sklep o začetku postopka vzposta-
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vitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 22. 2. 1967, sklenjene med
prodajalcem Gradbenim podjetjem Obnova
Ljubljana, Titova 39 in kupcem Stanovanjskim
podjetjem Bežigrad, ki ga zastopa direktor
Jože Črnugelj, enosobno stanovanje št. 3,
v pritličju stanovanjskega bloka gasilcev ob
Celjski ulici, v Ljubljani, na parcelni št. 1058,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2005
Dn 7527/2002
Os-16914/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Marjete Ferčnik, Keržičeva 8, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice
na stanovanju številka 11, na terasi in kleti št.
11, vse na naslovu Križičeva 8, 1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 2724/11,
z identiﬁkatorjem 21.E in 22.E v katastrski
občini Bežigrad, dne 28. 2. 2005, pod opr. št.
7527/2002, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
pogodbe št. 31/66, z dne 22. 4. 1966,
sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje in kupcem Kotnik Bredo, Pržanj 17, Ljubljana, za dvosobno
stanovanje v stanovanjskem prizidku C-209,
v Keržičevi ulici v Ljubljani, na parc. št. 1926,
k.o. Bežigrad, v V. nadstropju št. 11, v neto
izmeri ca. 53 m2 ter
kupne pogodbe z dne 28. 12. 1967, sklenjene med prodajalko Kotnik Bredo, Pržanj št.
17 in kupcema Štefanom in Marjeto Ferčnik,
Šišenska cesta 11, Ljubljana, za eno dvosobno stanovanje v V. nadstropju št. 11, v
neto izmeri 53 m2, ki predstavlja 1/13 celotne
zgradbe, na parc. št. 1926, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005
Dn 12938/2003
Os-16925/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Frančiške Škrlj, Begunje 65, Begunje pri Cerknici, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice stanovanja št. 20, v 3. nadstropju
in pomožni prostor št. 20 v kleti, Ptujska 25,
1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek številka
2857/20, z identiﬁkatorjem 39.E in 40.E, v katastrski občini Bežigrad, dne 9. 2. 2005, pod
opr. št. Dn 12938/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 14. 9. 1979, sklenjene med prodajalcem Markus Avgustom,
Ptujska ul. 25/III, Ljubljana in kupcem Popović
Jankom, Ptujska ul. 3, Ljubljana, za enosobno stanovanje št. 20, s površino 38 m2, v sta-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

novanjskem bloku v Ljubljani, Ptujska ulica št.
25 – III. nadstropje, ki stoji na parceli št. 1051,
stanovanjski blok 284 m2, vpisani v vložku št.
879, k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
Dn 5306/2003
Os-19404/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Lidije Mrgole (poročene Gašperšič), Clevelandska 25,
Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na trisobnem stanovanju št. 1, v pritličju, Clevelandska 25, Ljubljana, v izmeri 78,95 m2, z
identiﬁkatorjem 1.E, vpisanem pri podvložku
št. 357/1, k.o. Nove Jarše, dne 31. 3. 2005,
pod opr. št. Dn 5306/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 14. 4.
1981, sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis TOZD Celje, XIV. divizije
8, Celje, ki ga zastopa Staninvest Ljubljana,
TOZD inženiring, Kersnikova 5, Ljubljana, ki
ga zastopa direktor Slavko Bajt, kot prodajalcem in Mrgole Silvom in Marijo, oba stanujoča Tovarniška 4, Ljubljana, kot kupcem, o
prodaji stanovanja v soseski MS-12/2 Nove
Jarše, Ljubljana, Podkvica C, objekt 2, v pritličju, št. 1, na parc. št. 1532, 1533, 1534 k.o.
Stožice.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2005
Dn 2225/2005
Os-21477/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Slobodana Teodorovića, Kogejeva ul. 2, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi
z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičninah s parcelnima številkama 687/1 in 687/2, vpisanih v
vložek številka 452, pri solastniškem deležu
Cirila Vašla, Groharjeva cesta 15, Ljubljana,
do 18/100 celote, dne 10. 5. 2005 pod opr. št.
Dn 2225/2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe z dne 29. 6. 1984, za
nepremičnino, enosobno stanovanje v provizorični izvedbi v podstrešju hiše v Ljubljani,
Kogojeva 2, zgrajene na parc. št. 227, vpisane v vl. št. 452, k.o. Vič, obenem z izven stavbišča stoječo drvarnico, sklenjene med Vašel
Cirilom, Ljubljana, Rožna dolina cesta VI št.
28, kot prodajalcem in Pajkič Branislavo, Cesta v Gorice 19/a, kot kupovalko in
– kupne pogodbe z dne 28. 6. 1985, za
enosobno stanovanje, v provizorični izvedbi,
skupno z izven stavbišča stoječo drvarnico, v
podstrešju pritlične hiše v Ljubljani, Kogojeva

2, zgrajene na parceli št. 227, vpisane v vl.
št. 452, k.o. Vič, sklenjene med Branislavo
Pajkič, Cesta v Gorice 19/a, Ljubljana, kot
prodajalko in Tomislavom Dubravcem, Pokopališka 42, 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 Ljubljani
dne 24. 6. 2005
Dn 5448/2005
Os-30270/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Ludvika
Bonača in Simone Bonač, oba Ulica bratov
Učakar 118, Ljubljana, ki ju zastopa mag. Gorazd B. Južina, odvetnik v Ljubljani, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi s predlogom za vpis lastninske pravice
na stanovanju št. 8, v 2. nadstropju, Ulica Lojzeta Spacala 34, Ljubljana, v izmeri 47,66 m2,
vpisanim v podvložek št. 4396/14, z identiﬁkatorjem 8.E, v katastrski občini Zgornja Šiška,
dne 1. 6. 2005 izdalo sklep o vzpostavitvi
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. 7402361040 z
dne 24. 4. 2002, sklenjene med prodajalci:
1. Imos inženiring d.d., Ljubljana, Linhartova
13, ki jo zastopa direktor Branko Kastelic,
univ. dipl. ek., MŠ 5005906, 2. Vegrad d.d.,
gradbeno industrijsko podjetje, Prešernova
9a, Velenje, ki jo zastopa direktorica Hilda
Tovšak, MŠ 5075530 ter 3. Imos investicijske
gradnje d.d., Ljubljana, Dunajska 56, ki jo
zastopa v.d. direktorja Branko Kastelic, univ.
dipl. ek., MŠ 1339036 in kupcem Imos, investicijske gradnje, d.d., Ljubljana, Dunajska 56,
ki jo zastopa v.d. direktorja Branko Kastelic,
univ. dipl. ek., MŠ 1339036, za nepremičnino
z interno oznako 16D22S (bivalna površina v
izmeri 40,78 m2, shramba v izmeri 6,49 m2 in
eno parkirno mesto), v naravi stanovanje št.
8, v 2. nadstropju Ulice Lojzeta Spacala 34,
Ob Koseškem bajerju, Ljubljana;
– prodajne pogodbe št. 8803000003 z dne
28. 5. 2002, sklenjene med prodajalcem Imos,
investicijske gradnje d.d., Ljubljana, Dunajska
56, ki jo zastopa v.d. direktorja Branko Kastelic, univ. dipl. ek., MŠ 1339036, in kupcema
Ludvikom Bonačem, Ulica bratov Učakar 118,
Ljubljana, do 1/4, in Simono Bonač, Ulica
bratov Učakar 118, Ljubljana, do 3/4, za nepremičnino z interno oznako 16D22S (bivalna
površina v izmeri 40,78 m2, shrambo v izmeri
6,49 m2 in eno parkirno mesto), v naravi stanovanje št. 8, v 2. nadstropju Lice Lojzeta
Spacala 34, ob Koseškem bajerju, Ljubljana;
– aneksa št. 1 z dne 30. 5. 2002, k pogodbi št. 8803000003 z dne 28. 5. 2002,
sklenjenim med prodajalcem Imos, investicijske gradnje d.d., Ljubljana, Dunajska 56, ki jo
zastopa v.d. direktorja Branko Kastelic, univ.
dipl. ek., MŠ 1339036, in kupcema Ludvikom
Bonačem, Ulica bratov Učakar 118, Ljubljana
do 1/4 in Simono Bonač, Ulica bratov Učakar
118, Ljubljana, do 3/4, za nepremičnino z
interno oznako 16D22S (bivalna površina v
izmeri 40,78 m2, shramba v izmeri 6,49 m2 in
eno parkirno mesto), v naravi stanovanje št.
8, v 2. nadstropju Ulice Lojzeta Spacala 34,
Ob Koseškem bajerju, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
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mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 2005
Dn 14493/2004
Os-27002/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanka Pintariča,
Teslova ul. 6, Maribor, ki ga zastopa družba
Dodoma d.o.o., Partizanska 13/a, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
št. 4, v stanovanjski stavbi na Teslovi 6 v
Mariboru, vpisanem v podvložek št. 2378/6,
k.o. Tabor, dne 15. 9. 2005, pod opr. št.
Dn 14493/2005-576 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 9040-349/92 z dne 27. 7. 1992, o nakupu stanovanja št. 4, v pritličju stanovanjske
stavbe na Teslovi ul. 6 v Mariboru, vpisanem
v zemljiškoknjižni podvložek št. 2378/6, identiﬁkator 1.E in 2.E, v katastrski občini Tabor,
sklenjene med Tovarno vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič p.o., Maribor, Leningrajska
c. 27, kot prodajalcem in Železnikar Alojzijo,
Teslova ul. 6, Maribor, kot kupko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2005
Dn 15793/2004
Os-27670/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dragoljuba Marjanovića, Guličeva ul. 6, Maribor, ki ga zastopa družba Dodoma d.o.o., Partizanska 13/a,
Maribor, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju št. 1, v stanovanjski stavbi na
Guličevi 6 v Mariboru, vpisanem v podvložek
št. 2388/6, k.o. Tabor, dne 15. 9. 2005 pod
opr. št. Dn 15793/2004-580, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 9130-24/91 z dne 15. 11.
1991, o nakupu stanovanja št. 1, v pritličju
stanovanjske stavbe na Guličevi 6 v Mariboru, vpisanem v zemljiškoknjižni podvložek št.
2388/6, identiﬁkator 9.E in 10.E, v katastrski
občini Tabor, sklenjene med Tovarno vozil in
toplotne tehnike Boris Kidrič p.o., Maribor, Leningrajska c. 27, kot prodajalcem in Verbošt
Ano, Guličeva ul. 6, Maribor, kot kupko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj
navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 2995
Dn 6340/2003
Os-28691/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stavbar - IGM d.d.,
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Miklavška cesta 82, Sp. Hoče, ki ga zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg
17b, Maribor in Mateja Leskovarja, Železnikova 18, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 46, v stanovanjski stavbi na
Železnikovi ul. 18 v Mariboru, vpisanem v podvložek št. 3255/46, k.o. Pobrežje, dne 29. 9.
2005, pod opr. št. Dn 6340/2003-592, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
4089-673/RB z dne 3. 9. 2001, o nakupu stanovanja št. 46, v VII. nadstropju stanovanjske
stavbe na Železnikovi ul. 18 v Mariboru, stoječi
na parc. št. 970/2 in vpisanega v zemljiškoknjižni podvložek št. 3255/46, identiﬁkator 46.E,
v katastrski občini Pobrežje, sklenjene med
Stavbar - IGM d.d., Miklavška cesta 82, Sp.
Hoče, ki ga zastopa direktor Peter Klevže, kot
prodajalcem in Varkos Ivan Selinšek s.p, Počehova 56 b, Maribor, 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 13. 10. 2005
Dn 2338/2003
Os-28964/05
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 2338/2003, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 18. 10. 2005
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 2, v pritličju na naslovu Kajuhova ulica 7, Postojna,
v izmeri 78,25 m2, podvložek št. 3063/2, k.o.
Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na darilno
pogodbo, sklenjeno med darovalko Heleno
Klenovar roj. Veber, Kajuhova ul. 7, Postojna in obdarjenko Dragico Kovačič roj. Veber, Globočnikova 26, Postojna, z dne 28. 2.
1992.
Vknjižba se zahteva v korist Dragice Kovačič, Kajuhova ul. 7, Postojna.
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 18. 10. 2005
Dn 1799/2003
Os-28965/05
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 1799/2003, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 18. 10. 2005
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 18, v IV.
nadstropju na naslovu Stjenkova 6, Postojna,
v izmeri 63,49 m2, podvložek 3089/18, k.o.
Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
24/91, sklenjeno med prodajalko Pivka perutninarski kombinat p.o. Neverke in kupovalko
Anico Hrvatič, Stjenkova ul. 6, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Anice Hrvatič,
Stjenkova ul. 6, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
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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 18. 10. 2005
Dn 1892/2003
Os-28966/05
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 1892/2003, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 18. 10. 2005
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 4, v I.
nadstropju na naslovu Kajuhova ulica 15, Postojna, v izmeri 58,65 m2, parc. št. 1036.s, v
vložni št. 2020, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
026/343-2/91, sklenjeno med prodajalcem
Postojnska jama–Turizem in kupcem Marjanom Benčična, Kajuhova ul. 15, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Snežne Benčina, Kajuhova ul. 15, Postojna.
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 18. 10. 2005
Dn 2345/2003
Os-28967/05
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 2345/2003, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 18. 10. 2005
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 9, v IV.
nadstropju na naslovu Kajuhova 7, Postojna,
v izmeri 65,59 m2, stoječe na parc. št. 423/30,
v vložni št. 3063/9, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
026/342-2/91, sklenjena med prodajalcem
Merkator-Nanos, d.d., Postojna in kupcem
Zalar Mirom, Kajuhova 7, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Zalar Mirka,
Kajuhova 7, Postojna.
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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 18. 10. 2005
Dn 1646/2003
Os-28968/05
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn. št. 1646/2003, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 18. 10. 2005
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 1, v pritličju na naslovu Prekomorskih brigad 7, Postojna, v izmeri 82,51 m2, v vložni št. 3062/29,
k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
17/93, sklenjeno med prodajalko Pivka perutninarski kombinat Neverke in kupcem Vladimirom Španovičem, Prekomorskih brigad
7, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Vladimira
Španoviča, Pretnarjeva ulica 2, Postojna.
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Vse imetnike pravice 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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 18. 10. 2005
Dn 1896/2003
Os-28969/05
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 1896/2003, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 18. 10. 2005
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 8, v III.
nadstropju, na naslovu Kajuhova ulica 15,
Postojna, v izmeri 66,63 m2, podvložek št.
3065/8, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
184/93, sklenjeno med prodajalcem HOT,
hoteli-turizem d.o.o., Postojna in kupovalko
Zorko Jurca, Kajuhova ul. 15, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Zorke Jurca,
Kajuhova 15, Postojna.
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 18. 10. 2005
Dn 2192/2005
Os-28970/05
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 2192/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 18. 10. 2005
objavlja naslednji oklic:
oklic se nanaša na stanovanje št. 18, v
III. nadstropju, na naslovu Kolodvorska cesta
1a, Postojna, v izmeri 61,10 m2, podvložek št.
3045/18, k.o. Postojna.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
026/303-2/91, sklenjeno med prodajalko Občino Postojna in kupcem Stanko Poles, Kolodvorska cesta 1, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Domuz Gorana, Ulica 1. maja 16, Postojna.
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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 18. 10. 2005
Dn 395/02
Os-24554/05
Okrajno sodišče v Tolminu na predlog Ivana Lipuščka, Tolmin, Kosovelova 5/b, oklicuje
začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene
med družbo Gorica, Splošno gradbeno podjetje d.d. kot prodajalcem in družbo Iskra AET
Tolmin, kot kupcem, za stanovanje št. 5, v 3.
etaži stanovanjske hiše v Tolminu, Kosovelova 5/b, s pripadajočima kletema v 1. etaži, z
identiﬁkacijskimi št. 653/11, 653/12 in 653/13,
k.o. Tolmin.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Ivana Lipuščka, roj. 27. 12. 1923, Kosovelova 5/b, Tolmin.
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Vsi morebitni imetniki pravic se pozivajo,
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 predlagatelja.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 21. 7. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
Ig 1998/01222
Os-28512/05
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v povezavi s 15. členom ZIZ, v gospodarsko izvršilni
zadevi upnika Tinex d.o.o., Rožna ulica 44,
Šenčur, ki ga zastopa odvetniška družba Hočevar-Mokorel iz Kranja, proti dolžnikoma 1.
Milić Dragišu, Mlaška cesta 8a, Kranj in 2. Milić Milanu, Valjavčeva ulica 13, Kranj, zaradi
izterjave 371.412,50 SIT s pripadki, postavilo
1. dolžniku začasno zastopnico, odvetnico
Ladi Voršič iz Kranja. Začasna zastopnica bo
zastopala 1. dolžnika v postopku, vse dokler
1. dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler upnik ne sporoči, da je terjatev poplačana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 10. 2005
P 117/2005
Os-15033/05
Okrožno sodišče v Krškem je po okrožnem sodišču Zdravku Groboljšku, v pravdni
zadevi tožeče stranke ndl. Jasmine Jaklič in
ndl. Danijela Jakliča, oba zastopana po materi Živani Tušak, vsi Župeča vas 48, Cerklje ob
Krki, ki jo po odločbi bpp zastopa odv. Franc
Pipan iz Sevnice, zoper toženo stranko Darka
Jakliča, nazadnje stanujočega Dolenja Pirošica 10, Brežice, sedaj neznanega bivališča,
zaradi plačila preživnine, na podlagi 82/1. člena ZPP dne 20. 5. 2005 sklenilo:
toženi stranki Darku Jakliču, neznanega
bivališča, se postavi začasni zastopnik, odv.
Drago Šribar iz Krškega, Dalmatinova 5, ki
ima v postopku vse pravice in dolžnosti njegovega zakonitega zastopnika.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 20. 5. 2005
V P 470/98
Os-27011/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Adriatic, zavarovalna
družba, d.d., Koper, Ljubljanska cesta 3a, Koper, ki jo zastopa Tomaž Mihelčič, odvetnik v
Ljubljani, zoper toženo stranko Uroša Vučerja, Pod hrasti 10, Ljubljana (sedaj neznanega
prebivališča), zaradi plačila 59.406,90 SIT s
pp, dne 16. 9. 2005 sklenilo:
toženi stranki Urošu Vučeju, neznanega
prebivališča, se v zadevi pod opr. št. V P
470/98 postavi začasno zastopnico, odvetnico
Barbaro Pakiž, Čufarjeva ulica 3, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo v navedeni zadevi
zastopala toženo stranko od dneva postavitve
dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 9. 2005
I 2000/02713
Os-28513/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Dines Club SLO d.o.o., Dunaj-

ska 129, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Bojan
Župevec, interno, Ljubljana, proti dolniku Ruperts Romanu, Pot na Polane 26, Brezovica
pri Ljubljani, ki ga zastopa odv. Anka Kenda
Oražem, interno, Ljubljana, zaradi izterjave
198.340 SIT sklenilo:
dolžniku Ruperts Romanu, Pot na Polane
26, Brezovica pri Ljubljani, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2005
Ig 1996/16853
Os-28514/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
tega sodišča Lilijani Podlesnik, v izvršilni zadevi
upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Tomaž Čad iz Ljubljane,
zoper dolžnika Inotehna d.o.o., Lakotence 7,
Ljubljana, sedaj Držak Branko, Lakotence 7a,
Ljubljana, zaradi izterjave 2,392.624,60 SIT s
pp, dne 28. 9. 2005, sklenilo:
dolžniku Držak Branku, Lakotence 7a, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Trdinova ulica 5,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2005
I 2001/01965
Os-28957/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici
Elizabeti Žgajnar, v izvršilni zadevi upnice
Stanovanjske zadruge Emona z.o.o., Letališka 5, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Alič Slava
iz Ljubljane, zoper dolžnika Simič Radivoja, Zakotnikova 1, Ljubljana, zaradi izterjave
17.058 SIT s pp, dne 7. 9. 2005 sklenilo:
dolžniku Simič Radivoju se na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska 55c,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 7. 9. 2005
VII I 332/95
Os-28959/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar, v izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
zoper dolžnika Strmljan Marjana, Miklošičeva
34, Ljubljana, zaradi izterjave 143.571,40 SIT
s pp, dne 7. 9. 2005 sklenilo:
dolžniku Strmljan Marjanu se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
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Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska 55c,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala 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 7. 9. 2005
In 134/2004
Os-29418/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni
zadevi upnika Chemotehna d.o.o. – v stečaju,
Parmova 51, Ljubljana, zoper dolžnika Jožeta Židana, sedaj neznanega bivališča (prej
Opatje selo 61, Miren), zaradi izterjave denarne terjatve dne 25. 8. 2005 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, se dolžniku Jožetu Židanu, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico Nado
Bolcar iz Solkana, Cesta IX. korpusa 46, ki bo
dolžnika zastopala v izvršilni zadevi opr. št. In
134/2004, vse 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 Novi Gorici
dne 25. 8. 2005
I 2004/01536
Os-28116/05
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18/a, Ljubljana, ki ga zastopa Bojana
Potočan, odvetnica v Ljubljani, proti dolžniku
Radovanu Vodovniku, Morova ulica 25e, Izola, sedaj neznanega naslova, zaradi izterjave
denarne terjatve na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi
in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Radovanu Vodovniku se kot
začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št.
I 2004/01536 postavi Renato Dukič, odvetnik
v Kopru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 12. 10. 2005

Oklici dedičem
D 166/82
Os-27799/05
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojni Amaliji Perko, hčerki Blaža, rojeni 24. 6. 1900, nazadnje
stanujoči na Jesenicah, Pionirska ulica št. 1,
ki je umrla dne 4. 5. 1982.
V zapuščino spadajo nepremičnine, ki so
vpisane pri vl. št. 137, k.o. Jesenice. Pokojna
je vknjižena kot lastnica do 3/5.
Zapustnica ni napravila oporoke, do zapuščine pa so upravičeni zakoniti dediči I.
dednega reda, med njimi tudi vnukinja Carin
de Baglio, ki živi v tujini (verjetno v Venezueli),
sedaj pa sodišču ni dosegljiva.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju poziva sodišče Carin de Baglio
ali njene pravne naslednike oziroma vse, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Perko Amaliji, naj se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
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Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 4. 10. 2005
D 300/2004
Os-25952/05
Okrajno sodišče v Krškem v zapuščinski
zadevi po pok. Reinholdu Nufferju, roj. 7. 10.
1961, nazadnje stanujočem Wacholderstrasse 13, 7114 Pfedelbach, Nemčija, umrlem
4. 8. 1991, objavlja oklic:
zakonite dediče pok. Reinholda Nufferja,
katerih podatkov sodišče nima, se poziva, da
v roku enega leta od objave oklica na oglasni
deski tukajšnjega sodišča in tega oklica, priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 19. 9. 2005
IV D 668/2003
Os-29514/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Ivanu
Zemljiču, roj. 5. 8. 1920, nazadnje stan. Linhartova cesta 72, Ljubljana.
Zapustnik je napravil oporoko, kot zakoniti
dediči pa pridejo v poštev zapustnikovi nečaki
in nečakinje oziroma njihovi potomci.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse dediče po pokojnem
Ivanu Zemljiču, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s
katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 2005

Oklici pogrešanih
N 53/2005
Os-28692/05
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni
zadevi predlagatelja postopka Edvarda Rihterja, Hrastovlje 50, Črni Kal, ki ga zastopa
odvetnica Dolores Maučec iz Kopra, zoper
nasprotnega udeleženca Jožeta Pohlena,
pok. Antona qm Andreja »Nazia«, nazadnje
stanujočega Hrastovlje 39, Črni Kal, ki ga
zastopa skrbnica za poseben primer Marija
Šonc iz Kopra, Cesta na Markovec 29, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za
mrtvega sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Jožeta Pohlena, pok. Antona qm Andreja »Nazia«, nazadnje stanujočega Hrastovlje 39, Črni Kal,
za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 10. 2005
N 479/2005
Os-29874/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek zaradi razglasitve Karla
Draga Lutra, roj. 9. 10. 1910 v Guštanju (sedaj Ravne na Koroškem), stanujočega Cankarjeva 14, Ljubljana, za mrtvega.
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Pogrešani je bil po poklicu novinar in je bil
zaposlen pri Primorskem dnevniku. Neznanega datuma leta 1948 je pogrešani odšel v
službo in se ni več vrnil. Iskanje je potekalo
mnogo let, vendar brez uspeha.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Karla Draga Lutra poziva, da se oglasi, vse ki kaj vedo o njegovem
življenju pa, da to v treh mesecih od objave
tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v
Ljubljani. Po poteku tega roka bo sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 10. 2005
N 25/05
Os-28952/05
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Igorja Gojaka, Liminjanska 79, Portorož, ki ga zastopa
odvetnik Niko Varezič iz Portoroža zaradi razglasitve za mrtvega nasprotnega udeleženca,
Matijo Mamiloviča, sina Ivana in Marije, roj.
Kocjan, roj. 29. 7. 1835 na Golcu, iz Golca
95, sedaj neznanega bivališča.
Nasprotni udeleženec Matija Mamilovič je
sicer očitno že umrl, vendar ni znano kje in
kdaj, zaradi česar njegova smrt ni bila uradno
ugotovljena.
Zaradi opisanega vse, ki bi karkoli vedeli o
nasprotnem udeležencu, o njegovem življenju
in smrti, pozivamo, da to sporočijo Okrajnemu
sodišču v Sežani, v roku treh mesecev ob
objave tega oklica, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka nasprotnega udeleženca
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 10. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2064/2004
Rg-28110/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba ITP Škafer in Škafer J & D inženiring, trgovina, proizvodnja, d.n.o. Šempeter
v Savinjski dolini 102, Šempeter v Savinjski
dolini, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenikov z dne 24. 6. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenikoma
Škafer Darji in Škafer Jožefu, oba Sončna
ulica 51, Šempeter v Savinjski dolini, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 2005
Srg 2104/2005
Rg-30268/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Mepis SIT d.o.o., storitve in trženje, Kovinarska 8, Celje, preneha po skraj-
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šanem postopku po sklepu družbenikov z dne
10. 10. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenikoma Hempt Dragu, Lakrovec 67, Celje in Rejc
Edvardu, Brezovnikova ulica 4, Vojnik, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 10. 2005
Srg 1100/2005
Rg-25045/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Novokem, podjetje za proizvodnjo in trgovino kemičnih izdelkov, d.o.o.,
Obala 120, 6320 Portorož, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/761/00, preneha
po skrajšanem postopku, po sklepu družbenikov z dne 6. 7. 2005.
Družbenika Franc Klenar iz Kopra, Izolska
vrata 1 in Dragutin Novaković iz Hrvaške,
Tuškanova 22, Zagreb, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci, oziroma, da v tem
trenutku družba nima zaposlenih delavcev, in
da prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z
deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 9. 2005
Srg 1383/2005
Rg-29509/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba EMS, pomorsko izvedeništvo in
svetovanje d.o.o., Koper, Vojkovo nabrežje
23, 6000 Koper, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1/4617/00, preneha po skrajšanem postopku, po sklepu družbenika z dne
1. 9. 2005.
Družbenik Milan Kuzmič iz Ljubljane, Vojkova cesta 77, izjavlja, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 10. 2005
Srg 664/2005
Rg-14716/05
Družba URH, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in inženiring, d.o.o., s sedežem
Selca, Praprotno 25, vpisana na reg. vl.
št. 1/01883/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Urh
Mirko, Zasavska 28 B, Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo si-
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cer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 5. 2005
Srg 10108/2005
Rg-26148/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče za predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in zbrisa iz
sodnega registra družbe Globewalker, potovalna agencija, d.o.o., Ljubljana-Šiška, Smrekarjeva ulica 23/B, ki jo zastopa notar Bojan
Podgoršek, objavlja sklep:
Globewalker, potovalna agencija,
d.o.o., Ljubljana-Šiška, Smrekarjeva ulica
23/B, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 8. 9. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Hiršl Miha, Ljubljana-Šiška,
Smrekarjeva ulica 23/B, Slavko Žibret, Ljubljana, Pod lipami 66, Ajda Čeledin, Škoﬂjica,
Gradišče nad Pijavo Gorico 146/A in Hočevar
Tomaž, Kranj, Koroška cesta 31, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 2005
Srg 10116/2005
Rg-26149/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Zmajčkov butik,
proizvodnja peciva in slaščic d.o.o., Ljubljana,
Koprska 100, objavlja sklep:
Zmajčkov butik, proizvodnja peciva
in slaščic d.o.o., Ljubljana, Koprska 100,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 8. 9. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Pekarna Vrhnika d.d., Vrhnika, Idrijska 21, 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 970/2005
Rg-29930/05
Družba Copa, podjetje za gostinstvo in
turizem d.o.o., Idrija, s sedežem Lapajnetova 44, Idrija, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Novi Gorici, v registru s št. vložka 1-4342-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 13. 10. 2005.
Ustanovitelj družbe je Poljanec Marjan,
Ulica Henrika Freyerja 4, Idrija, 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 sodnega
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 10. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Krbavac Franc s.p. – Avtokleparstvo
in avtovleka, Skaletova 14, Celje,
štampiljko pravokotne oblike z napisom
AVTOKLEPARSTVO
IN
AVTOVLEKA
Krbavac Franc s.p. Skaletova ul. 14, 63000
Celje. gnr-205554
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, preklicuje pečat okrogle oblike s premerom 20 mm, obrobljen je z
enim koncentričnim krogom, v sredini pečata
je grb Republike Slovenije, v zgornjem delu
zunanjega kroga pečata je besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA«, v notranjem krogu je
ime državnega organa »MINISTRSTVO ZA
NOTRANJE ZADEVE«, pod grbom Republike Slovenije je sedež organa »LJUBLJANA«, v spodnjem delu, pod krajem LJUBLJANA, je zaporedna številka pečata »7«.
Ob-30360/05
Republika Slovenija, Upravna enota Jesenice, preklicuje dva žiga:
Prvi žig ima leseno držalo, je okrogle oblike s premerom 35 mm, obrobljen z dvema krogoma, v sredini žiga je grb Republike
Slovenije, nad grbom je ob robu notranjega
kroga napis: »*REPUBLIKA SLOVENIJA*
UPRAVNA ENOTA«, v spodnjem delu grba
je ob robu notranjega kroga napis »JESENICE« in številka žiga »19«.
Drugi žig ima leseno držalo, je okrogle
oblike s premerom 20 mm, obrobljen z enim
krogom, v sredini žiga je grb Republike Slovenije, nad grbom je ob notranjem robu kroga
napis: »*REPUBLIKA SLOVENIJA* UPRAVNA ENOTA«, v spodnjem delu grba je ob
notranjem robu kroga napis »JESENICE« in
številka žiga »13«. Ob-30361/05
ROTOS d.o.o. Idrija, Vojkova 4, Idrija,
štampiljko kvadrataste oblike z napisom
Rotos – prva vrstica, nato Rotos d.o.o. Idrija
in v tretji vrstici 5280 Idrija ter številka 9.
gnl-205835

Potne listine
Babnik Dušan, Pavšičeva 6, Ljubljana,
potni list, št. P00023757. gnv-205825
Babnik Marta, Pavšičeva 6, Ljubljana,
potni list, št. P00025411. gnu-205826
Beribak Aleksander, Sobenja vas 3, Krška
vas, potni list, št. P01102790. gnd-205618
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Bevc Bogdan, Ul. Frankolovskih žrtev 84,
Celje, potni list, št. P00333846. gnt-205602
Bole Rok, Ljubljanska 2, Kamnik, potni list,
št. P00487164. gno-205932
Dobnikar Urška, Savska cesta 31,
Domžale, potni list, št. P00514684.
gny-205622
Gavez Kristijan, Turški vrh 88, Zavrč, potni
list, št. P00177767. gnu-205551
Gnezda Emil, Verje 16, Medvode, potni
list, št. P00763262. gne-205792
Godec Velimir, Jurčičeva 8, Ljutomer,
potni list, št. P00051359. gnd-205443
Gregorčič Jovanovič Dejan, Bavdkova
ulica 1, Ljubljana, potni list, št. P00580969.
gnl-205935
Hadžić Kapular Alan, Knaﬂov trg
11, Ribnica, potni list, št. P00881511.
gnt-205752
Hašimi Zuhrana, Pobreška 38, Maribor,
potni list, št. P00079210. gnx-205623
Hiti Alenka, Grčna 73/a, Nova Gorica,
potni list, št. P00500718. gnt-205577
Hus Irma, Gosposka 10, Ljubljana, potni
list, št. P00444751. gnc-205544
Janev Nikola, Gradnikove brigade 41,
Nova Gorica, potni list, št. P00245166.
gne-205442
Kačič Marino, Gabrovica 58, Komen, potni
list, št. P00741355. gnh-205814
Kavčič Olga, Ulica Gorenjskega odreda 10,
Kranj, potni list, št. P00411674. gnt-205552
Kotnik Viktor, Tomšičeva ulica 9,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00800363.
gnm-205434
Kovač Jure, Šlandrov trg 28, Žalec, potni
list, št. P01002027. gnj-205812
Kramar Boštjan, Frasova ulica 13, Ptuj,
potni list, št. P00629732. gnf-205441
Lengar
Alenka,
Podlimbarskega
47F, Ljubljana, potni list, št. P00003028.
gnv-205475
Lengar Živa, Podlimbarskega 47F,
Ljubljana, potni list, št. P00106728.
gnu-205476
Metelko Benjamin, Krmelj 86, Krmelj, potni
list, št. P00247303. gnj-205612
Nagy Griša, Nazorjeva 2, Kranj, potni list,
št. P00391972. gnv-205925
Omerović Ramiz, Sousenska 8, Ljubljana,
potni list, št. P01149817. gns-205928
Osojnik Gregor, Leše 67/a, Prevalje, potni
list, št. P00119271. gns-205828
Ožir Ivan, Polzela 152/b, Polzela, potni
list, št. P00509713. gnc-205594
Paić Branko, Turjaško naselje 2, Kočevje,
potni list, št. P00497732. gnj-205412
Pajek Alfonz, Splavarska ulica 1, Vuzenica,
potni list, št. P00605583. gnh-205614
Petek Borut, Ulica svobode 17, Miklavž
na Dravskem polju, potni list, št. P00000350.
gnt-205827
Pezdir Maja, Slodnjakova 8, Ljubljana,
potni list, št. P00535640. gnb-205795
Plešec
Nevenka,
Kalanova
ulica
21, Medvode, potni list, št. P00572089.
gnq-205430
Robič Andrej, Pot za Razori 13,
Ljubljana-Šentvid, potni list, št. P00151790.
gnv-205425
Rupnik Tina, Zminec 74, Škofja Loka,
potni list, št. P00784369, izdala UE Škofja
Loka. gnl-205910
Ružič Matjaž, Pot na Fužine 39, Ljubljana,
potni list, št. P00623238. gnw-205824
Ružič Zoey Nina, Pot na Fužine
39, Ljubljana, potni list, št. P01029499.
gnx-205823
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Sešel
Romana,
Šmartno
144B,
Slovenj Gradec, potni list, št. P00759228.
gnl-205435
Strajnar Maja, Rožna ulica 9, Ljubljana,
potni list, št. P00887221. gnm-205934
Subić Snežana, Vrata 32, Dravograd,
potni list, št. P00719915. gno-205832
Suša Tomaž, Tovarniška cesta 9,
Šempeter v Savinjski dolini, potni list, št.
P00926509. gnk-205411
Šahbaz Elvis, Šišenska 36, Ljubljana,
potni list, št. P00763465. gnt-205927
Šifrer Ajda, Ješetova ulica 33, Kranj, potni
list, št. P00182653. gnk-205486
Šifrer Andrej, Ješetova ulica 33, Kranj,
potni list, št. P00182654. gnj-205487
Šifrer Jan, Ješetova ulica 33, Kranj, potni
list, št. P00952099. gnh-205489
Šifrer Janina, Ješetova ulica 33, Kranj,
potni list, št. P00182651. gnl-205485
Šifrer Katarina, Ješetova ulica 33, Kranj,
potni list, št. P00182655. gni-205488
Širol Zlatko, Stara Nova vas 44/a, Križevci
pri Ljutomeru, potni list, št. P00540884.
gnu-205576
Šoštarič Špela, Partizanska 57, Maribor,
potni list, št. P00510538. gnw-205399
Tramšek Jure, Vilfanova 11, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00636822.
gnt-205402
Virtič Marko, Cesta V/15, Velenje, potni
list, št. P01051177. gnp-205831
Walland Jaka, Privoz 8, Ljubljana, potni
list, št. P00447116. gni-205663
Zakotnik Mimi, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
potni list, št. P00942169. gnv-205850
Zemljak Anton, Draženci 29/b, Ptuj, potni
list, št. P00929493. gnn-205458
Žuraj Bojan, Novo polje, cesta III/1a,
Ljubljana-Polje, potni list, št. P00897013.
gnq-205930
Žuran Denis, Formin 8/b, Gorišnica, potni
list, št. P00441780. gnl-205610

Osebne izkaznice
Ajster Jožef, Koritno 3, Jesenice na
Dolenjskem, osebno izkaznico, št. 000607553.
gnn-205758
Bagari Nebojša, Gorca 66/c, Podlehnik,
osebno izkaznico, št. AH 36571 – za tujca.
gnr-205829
Bahor Nejc, Ulica Slavka Gruma 68, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001659436.
gnt-205456
Bajželj Marija, Tomšičeva ulica 20,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000064909.
gnz-205696
Bartol Gorazd, Homec V/8, Radomlje,
osebno
izkaznico,
št.
000550335.
gnw-205449
Belej Matej, Puncerjeva ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 000332352.
gnd-205693
Berčič Prakashita Tina, Cesta v Šmartno
35, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000869709. gnk-205686
Bergant Verena, Ulica bratov Učakar 124,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001304383.
gnb-205720
Bobnar Rado, Polje, cesta XVIII 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001835366.
gnj-205637
Borković Juraj, Valvasorjeva ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000404563,
izdala UE Maribor. gnm-205609
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Bot Daniel, Zgornja Kungota 14/c, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 001227468.
gnp-205781
Brenkuš Mojca, Milje 16, Šenčur, osebno
izkaznico, št. 001159969. gnh-205714
Brgan Ana, Prešernova ulica 12b,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001919976.
gnp-205481
Brložnik Barbara, Šalek 90, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001770976.
gnm-205784
Budna Tadej, Cesta 1. maja 14,
Senovo, osebno izkaznico, št. 000392744.
gns-205778
Bunderla Marko, Bleiweisova cesta 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000351818.
gnl-205710
Cenc Michel, Sokolska ulica 81,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001027870.
gnt-205627
Crnčec Ivan, Mazijeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000362423.
gnh-205664
Čadež Lidija, Okrogarjeva ulica 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 000867601.
gng-205690
Čampa Tomaž, Kremenica 23, Ig, osebno
izkaznico, št. 001744645. gnt-205727
Čarič Zevnik Angelca, Srebrničeva ulica
3, Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
000279512. gnp-205731
Čebašek Anton, Olševek 60, Preddvor,
osebno
izkaznico,
št.
000266407.
gnv-205700
Černjavič Gregor, Borova vas 30, Maribor,
osebno izkaznico, št. 001219981, izdala UE
Maribor. gnx-205598
Česnik Miloš, Reševa ulica 10,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000282381.
gnq-205705
Črček Marija, Novo Polje, cesta XV 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000450401.
gns-205628
Dakskobler Maja, Ulica Nikole Tesle 33A,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001913709. gnr-205454
Dolinar Matej, Peščeni vrh 16, Cerkvenjak,
osebno
izkaznico,
št.
001854553.
gnw-205474
Dremšak Alojzij, Lončarjev Dol 10,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001463397.
gnr-205879
Drolec Anton, Beli potok pri Lembergu 8,
Podplat, osebno izkaznico, št. 000658527.
gnj-205687
Duhovnik Antonija, Gorenjska cesta 22,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001648976.
gnz-205771
Dujmovič Bojan, Levstikova ulica 7,
Pivka, osebno izkaznico, št. 001257380.
gns-205728
Ferlež Janko, Grobelno 3, Grobelno,
osebno
izkaznico,
št.
001466438.
gni-205688
Fister Smiljana, Kupšinci 71/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001188484.
gnc-205669
Francelj Janez, Plešivica 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000674708.
gnp-205881
Galinec
Renato,
Placerovci
18,
Gorišnica, osebno izkaznico, št. 001814011.
gny-205747
Gašperič Janja, Gorenji Globodol 2, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001668992.
gns-205478
Gašperič Matej, Gorenji Globodol 2, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001668323.
gnt-205477
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Gašperič Suzana, Gorenji Globodol
2, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001404053. gnr-205479
Glušič Emil, Vinska gora 18, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001000035.
gng-205765
Golob Peter, Pod vrbami 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000176359.
gnl-205685
Golob Zavodnik Suzana, Posavskega
ulica 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000958731. gnp-205406
Golobič Natalija, Bršljin 17, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001367801.
gnq-205455
Gorenc Janez, Hudenje 8, Škocjan, osebno
izkaznico, št. 001493804. gng-205740
Gorjan Nadja, Arčoni 25 a, Renče, osebno
izkaznico, št. 000965797, izdala UE Nova
Gorica. gny-205597
Gorjan Stojan, Arčoni 25A, Renče, osebno
izkaznico, št. 001036624. gnt-205452
Gorza Vendel, Finžarjeva ulica 7, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000120592.
gno-205657
Gregorčič Jovanovič Dejan, Bavdkova
ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001321072. gnk-205936
Gregorčič Sebastijan, Poljanska cesta
22/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001442073. gnr-205929
Gregorič Andrija, Pusterla 5, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 001476094,
izdala UE Piran. gno-205582
Grgič Tamara, Ulica Jožeta Pahorja 2,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001529459.
gnd-205493
Gros Zdenka, Užiška ulica 22, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000702968.
gnd-205468
Grubač
Vladimir,
Cegelnica
25,
Naklo, osebno izkaznico, št. 000410776.
gnt-205702
Hohnec Ivan, Glavarjeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000789075.
gni-205638
Horvat Florijan, Miklavž pri Ormožu 2,
Miklavž pri Ormožu, osebno izkaznico, št.
001852964. gnd-205743
Hribar Matic, Sveta Planina 9, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000022179.
gnx-205448
Hropot Miroslav, Podvin 117, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001584529. gnt-205652
Jagodic Peter, Streliška ulica 16,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000500904.
gnx-205773
Jakobčič
Vladimir,
Knežina
20,
Dragatuš, osebno izkaznico, št. 001021256.
gnd-205543
Jakomin Marta, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001905724.
gnx-205673
Janev Nikola, Ulica Gradnikove grigade
41, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000953592. gns-205453
Jarc Nadja, Čeplje 14, Lukovica, osebno
izkaznico, št. 000908300. gnp-205656
Jernejčič Vida Milena, Bognarjeva pot 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000221492.
gnp-205681
Jordan Breda, Na jami 1, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001331956. gnz-205846
Jureš Luka, Hradeckega cesta 35,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001252037.
gnz-205671
Kaluža Tadej, Ziherlova ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000302355.
gnd-205668
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Kastelic Franc, Streliška ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001745384.
gnd-205643
Kastelic Ivan, Cesta na Krko 1,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001781803.
gne-205717
Kerneža Frančišek, Stari grad 1,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000341957. gnt-205902
Kirbiš Karel, Ribniška ulica 26,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000894601.
gne-205617
Klančnik Andrej, Vešenik 16/f, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001438133.
gnu-205776
Knez Helena, Zaloška cesta 232 f,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000393621.
gng-205665
Kogoj Breda, Martina Krpana ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001157050.
gnw-205699
Kohek Nada, Gaj, Šarhova ulica 28,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000966146. gnk-205761
Kojić Matilda, Jesenkova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001520117.
gnu-205676
Kokalj Branko, Trnovec 7, Metlika, osebno
izkaznico, št. 000811159. gnb-205745
Kolerič Ivana, Ulica obnove 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000719213.
gnv-205625
Končar Avgust, Ziherlova ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001254726.
gnm-205634
Končina Sarah, Ulica bratov Učakar 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001353520.
gnw-205674
Korelc Janko, Prešernova cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001835801.
gng-205640
Koren Miroslav, Borštnikova ulica 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000182758.
gnf-205616
Korošec Ines, Partizanska ulica 4,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 001697503.
gnh-205764
Kosirnik Sara, Pipanova cesta 11,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001191015.
gnh-205739
Kostić Nebojša, Ulica Tončka Dežmana
6, Kranj, osebno izkaznico, št. 000146095.
gnh-205589
Košir Ivan, Nasipi 3, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 001072281. gnt-205777
Kovač Franc, Cesta v Rožno dolino 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000406970.
gnm-205709
Kovačič Karol, Laze pri Gobniku 6,
Gabrovka, osebno izkaznico, št. 001050594.
gnr-205754
Kovačič Maks, Gorica 40, Brestanica,
osebno
izkaznico,
št.
000277956.
gnr-205779
Kozel Ivan, Ulica Vena Pilona 12, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 000325027.
gnr-205729
Kozel Zdenko, Mala vas 29, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 0001002751. gnl-205760
Krajnc Petra, Spodnji Velovlek 26,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001384049.
gns-205753
Kremenović Marija, Radvanjska cesta 63,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001223085.
gnu-205626
Krišković Marijan, Kodrova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000749088.
gno-205707

Krištoﬁć Željko, Lucija, Lucan 35, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št. 001850782,
izdala UE Piran. gnq-205580
Križman Nuhanović Nuša, Pšata 73, Dol
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000342997.
gnz-205896
Krpič Jožef, Pečarovci 61, Mačkovci,
osebno
izkaznico,
št.
001644942.
gne-205667
Krum Vera, Dolenjska cesta 45/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001858025.
gnz-205646
Krumpak Ivan, Petrovče 120, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
000495711.
gny-205647
Kuhelj Jurančič Vida, Poljanska cesta 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000284978.
gne-205642
Kuhelj Matjaž, Pod hribom, Cesta II/28,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000467255.
gng-205715
Kukurov Zoran, Brstje 27 b, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000885454. gnx-205748
Kumše Ivana, Knezov štradon 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000842315.
gnf-205641
Kužner Marko, Žibernik 13, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000776843.
gny-205851
Kvartič Roman, Nad tovarno 15,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001015986.
gnu-205651
Lakner Štefan, Log 77, Boštanj, osebno
izkaznico, št. 000679947. gns-205878
Leban Tea, Vogrsko 115, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 000332435.
gnq-205855
Leskovšek Žiga, Lucija, Kajuhova ulica 5,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001051009, izdala UE Piran. gnm-205584
Levak Karmen, Arnovo selo 2, Artiče,
osebno
izkaznico,
št.
000867161.
gnp-205756
Lovec Tjaša, Vrazova ulica 52,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001892210.
gng-205615
Lutar Tanja, Naselje Ljudske pravice
36, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000457997. gnr-205658
Maček Uroš, Mladinska ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000991147.
gnb-205620
Majcen Ivan, Stopniška pot 3, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000999909,
izdala UE Piran. gnr-205579
Majcen Živa, Vilharjeva ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 001066452.
gnf-205691
Marčan Radovan, Sv. Anton, Gregoriči
20/a, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001816527. gnn-205733
Marega Saša, Ulica Sallaumines 10,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001706081.
gnb-205495
Martinec Jože, Slomškova ulica 21 a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000642035.
gnw-205899
Martinuzzi Silvester, Cankarjeva ulica
48, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000581468. gnm-205659
Medved Mlakar Branislav, Ulica Hermana
Potočnika 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000192098. gnk-205636
Mernjak Josip, Gača 17, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000467497. gnk-205711
Mesarič Alenka, Levstikova ulica 2,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000813266. gnm-205759
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Miklič Ivana, Dragomer, Pot za stan 10,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001563937.
gnw-205924
Mirković Barbara, Strmica 1, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001217089.
gnm-205459
Mlaker Tanja, Razvanje, Pivolska ulica 48,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000362727.
gnw-205624
Močnik Rozman Vanja, Bukovica pri
Vodicah 52, Vodice, osebno izkaznico, št.
001825107. gnw-205724
Modlic Agneza, Kopriva 3, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000577974.
gnb-205895
Nardelli Sonja, Sela 5, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000430179. gns-205853
Nastran Vinko, Stara Loka 125, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001066994.
gnf-205841
Nedeljko Stanislav, Šenbriška cesta 13,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000080469.
gnw-205749
Novak Lidija, Srednja vas – Poljane 11/a,
Poljane nad Škofjo Loko, osebno izkaznico,
št. 000377838. gne-205842
Novak Mateja, Jarška cesta 12,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000894895.
gnd-205893
Oražem Olga, Gornje Ložine 7A, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 000733211.
gno-205482
Otič Stanislav, Šmartno pri Slovenj Gradcu
213, Šmartno pri Slov.Gradcu, osebno
izkaznico, št. 000638367. gng-205865
Pajić Begajeta, Majaronova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000277763.
gnn-205633
Pavček Saša, Rožna dolina, cesta II 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000902682.
gns-205678
Pavlovič Marija Svasta, Ulica Koroškega
bataljona 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000998301. gns-205703
Pečarič Marija, Jesenkova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000083555.
gnm-205684
Perhaj Šubic Marija Mira, Ulica Milana
Majcna 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000991709. gni-205713
Perše Jožefa, Glavarjeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000681275.
gnu-205701
Petrena Milan, Savci 48, Sveti Tomaž,
osebno
izkaznico,
št.
001097716.
gne-205742
Petrišič Stanislava, Povšetova ulica 66,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001054721.
gnr-205679
Petrovič Jožefa, Žabjak 44, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001556597. gnu-205751
Pezdirc Katja, Cikava 2, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 000357153. gnf-205716
Pinterič Alenka, Ulica 1. maja, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001545938.
gnu-205501
Pistotnik Marijan Viktor, Tavčarjeva cesta
19, Velenje, osebno izkaznico, št. 000556884.
gng-205840
Pivač Terezija, Župančičeva ulica 9,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000056797.
gnq-205655
Planinšek Alojz, Pod gradom 3,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001584041.
gnq-205880
Plausteiner Ana, Glavni trg 3, Celje, osebno
izkaznico, št. 001627749. gnh-205689
Podobnik Pavel, Dolenji Novaki 4,
Cerkno, osebno izkaznico, št. 000255469.
gnu-205726
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Polanec Vlado, Lovska ul. 8, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001423213.
gnz-205596
Posedel Tina, Podmark 35, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 000454435.
gnp-205856
Probst Ingrid, Črnci 59, Apače, osebno
izkaznico, št. 001189108. gnn-205783
Prohinar Marija, Gregorčičeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000799237.
gnb-205670
Pružek Roman, Obrežje 10/h, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
000148998. gno-205757
Pušnik Medved Kristijan, Sv. Primož na
Pohorju 18, Vuzenica, osebno izkaznico, št.
001314624. gnk-205736
Rac Stefan, Miklošičeva cesta 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001821409.
gny-205722
Rijavec Marija, Vitovlje 71/b, Trnovo pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 000304039.
gnq-205780
Rojec Levičar Polonca, Valvasorjeva ulica
1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000551250.
gnj-205712
Rozman Maja, Kanižarica 46, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000730096.
gnw-205424
Sajovic Mojca, Stara cesta 13, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
000843220. gnf-205741
Salmič Vincenc, Poljanski nasip 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000125176.
gnh-205639
Sdraulig Agata, Zalošče 28 f, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 000802038, izdala UE
Nova Gorica. gnb-205595
Senčar Jure, Križevci pri Ljutomeru 56 c,
Križevci pri Ljutomeru, osebno izkaznico, št.
001440815. gni-205738
Seško Marko, Trnovski pristan 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001814672.
gnf-205666
Smole Saška, Kidričeva ulica 92,
Trzin, osebno izkaznico, št. 001792553.
gnc-205894
Smrekar Ivan, Preglov trg 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000825499.
gnr-205704
Starbek Petra, Aškerčeva ulica 11,
Dob, osebno izkaznico, št. 001134472.
gnx-205898
Stojan Pavel, Ulica Zore Ragancinove 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000498945.
gnj-205662
Strah Jana, Razgled 25, Piran – Pirano,
osebno izkaznico, št. 001445540, izdala UE
Piran. gnp-205581
Stranščak Katica, Hrpelje, Reška cesta
20, Kozina, osebno izkaznico, št. 000842274.
gnr-205854
Suhi Marjan, Streliška ulica 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001002645.
gny-205697
Suhodolčan Stanislav, Dalmatinova ulica
4, Sevnica, osebno izkaznico, št. 000519957.
gnp-205510
Šavli Primož, Stružnikova pot 13,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 000309022.
gnj-205737
Šenija Maja, Lilekova ulica 5, Celje, osebno
izkaznico, št. 001887229. gne-205692
Šifrer Janina, Ješetova ulica 33,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001025915.
gnm-205484
Škorja Mateja, Čentur 23, Marezige,
osebno
izkaznico,
št.
000263338.
gnq-205730
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Škrjanec Milan, Prušnikova ulica 48,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000119645.
gni-205613
Šmalc Katja, Ložarjeva 21, LjubljanaČrnuče, osebno izkaznico, št. 001079431.
gnv-205500
Šober Jožef, Vrhovci, cesta XXII/8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001061757.
gnu-205926
Štefulj Luka, Goriška cesta 65,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001208191.
gnl-205785
Štorga Emilijan, Škofjeloška cesta 25,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000579347.
gnv-205875
Štupica Matej, Groharjeva ulica 2,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001279130.
gnw-205774
Šubic Pavla, Kapucinski trg 21, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001274502.
gnz-205496
Šuštaršič Sandi, Preserje 10, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
000871307.
gnp-205631
Tavčar Patrik, Cankarjeva ulica 30, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001892605,
izdala UE Nova Gorica. gne-205592
Tavčar Peni, Cankarjeva ulica 30, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000562544,
izdala UE Nova Gorica. gnd-205593
Tavčar Veron, Cankarjeva ulica 30, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001892601,
izdala UE Nova Gorica. gng-205590
Telkeš Mirko, Petanjci 10/a, Tišina, osebno
izkaznico, št. 001110653. gnl-205660
Tomc Schwarzbartl Doris, Kolarjeva
ulica 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000778768. gnb-205695
Trstenjak Boštjan, Jakopičeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001394763.
gno-205682
Učakar Lara, Janežovci 8 b, Destrnik,
osebno
izkaznico,
št.
000952855.
gnq-205755
Ugrin Sanja, Prisoje 8, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 001183086.
gno-205732
Uranjek Štefan, Savinjska ulica 3,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico,
št. 000615878. gnx-205648
Vauda Jožef, Zgornja Hajdina 83 a,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000791646.
gni-205763
Vavpotič Primož, Pod vinogradi 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000235582.
gnz-205621
Vedenik Matija, Kaplja vas 10, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
001728087.
gnw-205649
Veingerl Mario, Hudalesova ulica 24,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001307933,
izdala UE Maribor. gnr-205604
Verlič Boris, Kasaze 74/a, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
000215849.
gnv-205650
Vidmar Borislava Ljubica, Preradovićeva
ulica 40, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000050660. gnq-205630
Vidonja Špela, Cerkova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001194743.
gnk-205661
Viler Krivec Vojka, Preglov trg 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001227544.
gnf-205791
Vogrinec Štefka, Schreinerjev trg 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001517973,
izdala UE Maribor. gno-205607
Vrhovec
Francka,
Podolnica
55,
Horjul, osebno izkaznico, št. 001415239.
gnl-205635
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Zavernik Marija, Spodnje Partinje 6,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000547985. gnc-205644
Zaviršek Primož, Majaronova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001913137.
gnn-205683
Zavodnik Marija, Posavskega ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000962058.
gnq-205405
Zemljak Anton, Draženci 29 b, Hajdina,
osebno
izkaznico,
št.
001549271.
gnv-205750
Zemljič Mitja, Dolnja Počehova 36,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001894135. gno-205782
Zibelnik Jure, Bašelj 28, Preddvor, osebno
izkaznico, št. 000351665. gnp-205706
Zupan
Angela,
Jezerska
cesta
93/a, Kranj, osebno izkaznico, št. 000707739.
gnn-205708
Zupančič Karolina, Smolenja vas 9, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000474999.
gno-205457
Zupanec Aja, Ulica bratov Dobrotinškov
20, Celje, osebno izkaznico, št. 001845426.
gnc-205694
Živič Jožefa, Mucherjeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000321128.
gnx-205698
Žnidarič Franc, Majeričeva ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000820203.
gnc-205619

Vozniška dovoljenja
Alibabić Aldin, Kirilniška ulica 15,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2151956, izdala UE Jesenice.
gnk-205911
Antauer Bruna, Chengdujska cesta 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1820081, reg. št. 1251188, izdala UE
Ljubljana. gnx-205548
Arbanas Goran, Beblerjev trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1341908, reg. št. 230290, izdala UE
Ljubljana. gnb-205520
Arko Darja, Črnivška 5, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 815535, reg. št.
10460, izdala UE Kamnik. gny-205772
Bečaj Matija, Dolenja vas 19, Dolenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1579857, reg. št. 5856, izdala UE Cerknica.
gnm-205734
Bećirović Adin, Jenkova cesta 19, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1682341, reg. št. 32221, izdala UE
Velenje. gny-205472
Bertoncelj Maruša, Javorniški Rovt 31/b,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1080462, izdala UE Jesenice. gng-205915
Bezjak Doris, Kajuhova pot 3, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1583704, reg. št. 24114, izdala UE Kamnik.
gnv-205775
Bjelić Mile, Kamnogoriška cesta 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h,BGH, št. S 1990218, reg. št. 176808,
izdala UE Ljubljana. gnz-205871
Bobnar Rado, Polje, Cesta XVIII/24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABEGH,
št. S 1617396, reg. št. 66115, izdala UE
Ljubljana. gnj-205537
Bogataj Tatjana, Zminec 76, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1465175,
izdala UE Škofja Loka. gnh-205839
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Bolhar Jurij, Usnjarska ulica 5 a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h,
BCEFGH, št. S 1973458, reg. št. 9768, izdala
UE Domžale. gnh-205889
Borovšek Jožef, Gaberke 43, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
531515, reg. št. 5301, izdala UE Velenje.
gnx-205473
Brenkuš Mojca, Milje 16, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1412421, reg. št.
46914, izdala UE Kranj. gnb-205420
Breznik Vesna, Prešernova ulica 31,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931556, reg. št. 178109, izdala UE Ljubljana.
gnk-205886
Brložnik Barbara, Šalek 90, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1890620, reg. št. 33746, izdala UE
Velenje. gny-205672
Bruderman Boris, Lamutova ulica 5,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2153258, reg. št. 15620, izdala UE Brežice.
gny-205897
Burja Nevenka, Jesenice 1, Jesenice na
Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 563879, reg. št. 8668, izdala UE Brežice.
gnv-205900
Crnčec Ivan, Mazijeva ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
23528, reg. št. 50535, izdala UE Ljubljana.
gne-205542
Čebulj Pavel, Kotlje 121, Kotlje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 9975, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnd-205568
Čeglaj Katica, Kermaunerjeva ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 2094233, reg. št. 74385,
izdala UE Ljubljana. gno-205857
Čop Marjetka, Kamnje 1, Bohinjska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1963027, reg. št. 22598. gns-205803
Čuk Franjo, Drenovec 20, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1639918, reg. št. 17778. gni-205813
Dereani Dušan, Podmilščakova ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1989390, reg. št. 125122, izdala UE
Ljubljana. gnl-205535
Detiček Dušan, Župančičeva ulica 20,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 163885, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnf-205766
Dimnik Maja Tina, Polje 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1864610, reg. št. 210489, izdala UE Ljubljana.
gnm-205534
Dragoš Linda, Kovinarska 10B, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1575088, reg. št. 23549, izdala UE Kamnik.
gne-205492
Džaﬁć Ferida, Aljaževa ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1328152,
reg. št. 227831, izdala UE Ljubljana.
gnn-205533
Erzar Danica, Zapuže 13/c, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 57346, reg. št. 13827. gnr-205804
Fister Smiljana, Kupšinci 71/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 837330, izdala UE Murska Sobota.
gny-205872
Flac Silva, Turjanci 27, Radenci, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 89265, izdala UE
Gornja Radgona. gnc-205494
Fleisinger Zvonko, Spodnji Ivanjci 31,
Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S 339090, izdala UE Gornja
Radgona. gny-205497

Francelj Janez, Plešivica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S 1266441,
reg. št. 217863, izdala UE Ljubljana.
gno-205882
Furlan Marjan, Sela pri Doboci 62,
Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
S 1704488, reg. št. 16659, izdala UE Brežice.
gnu-205901
Gabrovšek Sonja, Turnovše 44, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1957675, reg. št. 9892, izdala UE
Vrhnika. gng-205465
Glavač Marija, Klopčičeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2043025, reg. št. 112532,
izdala UE Ljubljana. gns-205528
Glavina Damjan, Moškričeva ulica 40/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1609304, reg. št. 173487, izdala UE
Ljubljana. gnw-205524
Glušič Emil, Vinska gora 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, št. S 2072150, reg. št. 34524, izdala
UE Velenje. gnv-205675
Golob Marko, Kardeljeva cesta 57,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2186658, reg. št. 103156, izdala UE Maribor.
gne-205917
Golob Peter, Pod vrbami 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
101111, reg. št. 87202, izdala UE Ljubljana.
gnd-205868
Grabar Klaudio, Korte 10A, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S000011959, reg. št. 5476, izdala UE Izola.
gnk-205511
Gregorič Andrija, Pusterla 5, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, B,G,H, št. SI 14598, izdala UE Piran.
gnl-205585
Grm Miha, Kaplja vas 61, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 2217606,
izdala UE Žalec. gnq-205605
Gruden Gabrijela, Maistrova 9/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1911607, reg. št. 55948, izdala UE
Maribor. gnn-205608
Gyoha Goran, Cankova 39/a, Cankova,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1604609, izdala UE Murska Sobota.
gnc-205469
Hevešević Izet, Cesta 20. julija 13, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. B, št. VI
289 – inštruktorsko. gnj-205437
Horvat Franc, Čentiba, Zatak 49,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 14460, izdala UE
Lendava. gni-205863
Hostar Aleš, Ul. Franca Rozmana-Staneta
3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1932911, reg. št. 39689, izdala UE Kranj.
gnn-205508
Humar Darko, Bilje 44, Renče, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1162471, reg. št.
31352, izdala UE Nova Gorica. gnq-205805
Ivančič Teo, Filipičeva ulica 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2053695, reg. št. 118553, izdala UE Maribor.
gnu-205601
Ivanetič Nataša, Viška cesta 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1617570,
reg. št. 226333, izdala UE Ljubljana.
gnf-205866
Jager Marko, Pot heroja Trtnika 4/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1714439, reg. št. 255258, izdala UE
Ljubljana. gnu-205526
Jarc Nadja, Čeplje 14, Lukovica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1552073, reg. št.
37591, izdala UE Domžale. gni-205888
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Jaskić Emil, Cesta revolucije 9, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1066470,
izdala UE Kranj. gnh-205914
Jeglič Erik, Trata 27, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. A do km/h BGH, št.
S2003523, reg. št. 14394, izdala UE Škofja
Loka. gnr-205504
Jereb Miran, Blejska Dobrava 144, Blejska
Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
795982, izdala UE Jesenice. gnd-205918
Jereb Nada, Blejska Dobrava 144, Blejska
Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2198660, izdala UE Jesenice. gnc-205919
Jerkovič Nataša, Istrskega odreda 2,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 46542, izdala UE Koper.
gnw-205574
Jerman Marjana, Krašnja 69, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
183835, reg. št. 15243, izdala UE Domžale.
gnj-205887
Jurjavcic Alojzija, Martinova pot 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 10080, izdala UE
Ljubljana. gnf-205516
Jurkovič Jože, Obrež 120, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S 1949149, izdala UE
Ormož. gnc-205744
Kalan Marko, Srednja vas pri Šenčurju
149, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1672636, reg. št. 13218,
izdala UE Kranj. gno-205507
Kastelic Izidora, Spodnji Rudnik I/23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 169272, reg. št. 4873, izdala UE Ljubljana.
gnr-205529
Klavs
Betka,
Adamičeva
cesta
1/a, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1901757, reg. št. 17275,
izdala UE Grosuplje. gnh-205718
Knap Milan, Ulica Tomšičeva brigade 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1165814, reg. št. 84095, izdala UE
Ljubljana. gnv-205600
Knez Helena, Zaloška cesta 232/f,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1453123, reg. št. 240450, izdala UE Ljubljana.
gnd-205518
Kod Grabnar Ernestina, Na Grivi 7,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1701594, reg. št. 12208,
izdala UE Vrhnika. gnk-205461
Kohek Nada, Gaj. Šarhova ulica 29,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 708068, reg. št. 2282, izdala UE Slovenska
Bistrica. gne-205767
Končina Sarah, Ulica bratov Učakar 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1791116, reg. št. 259677, izdala UE
Ljubljana. gne-205867
Korošec Miha, Kajuhova ulica 5, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2192318, reg. št. 16834, izdala UE Slovenske
Konjice. gns-205653
Košmelj Jožef, Na plavžu 45, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S518889,
reg. št. 6499, izdala UE Škofja Loka.
gnq-205505
Kovač Vanja, Dolnja Košana 9, Košana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1268577, reg. št. 10249, izdala UE Postojna.
gnw-205499
Kovačič Vojko, Polanškova uluica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
612349, reg. št. 105655, izdala UE Ljubljana.
gnc-205519
Kozoderc Samo, Pergarjeva 5, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGh,
št. S 1982310, izdala UE Ptuj. gnx-205848
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Krč Samo, Kokrica, Galetova ulica 7,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 637429, reg. št. 13007, izdala UE Kranj.
gnd-205843
Kremenović Marija, Radvanjska cesta 63,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
878877, reg. št. 44341, izdala UE Maribor.
gnp-205906
Krpič Jožef, Pečarovci 51, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 47073,
izdala UE Murska Sobota. gnw-205874
Krumpak Ivan, Petrovče 120, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
48073, izdala UE Žalec. gns-205603
Kumše Ivana, Knezov štradon 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217640, reg. št. 128085, izdala UE Ljubljana.
gnx-205523
Kunej Breda, Valvasorjeva ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1851046, reg. št. 25278,
izdala UE Maribor. gnf-205916
Kvartič Roman, Nad tovarno 15, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
792826, izdala UE Žalec. gng-205815
Leban Tea, Vogrsko 115, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1929235,
reg. št. 12316, izdala UE Nova Gorica.
gnz-205571
Lekić Gostimir, Pot na Rakovo jelšo
315 a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. S 1212433, reg. št. 150496,
izdala UE Ljubljana. gnx-205873
Lipovec Maja, Jezero 75/a, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1945700, reg. št. 242357, izdala UE
Ljubljana. gng-205540
Lovec Tjaša, Vrazova ulica 52, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h, BGH,
št. S 1692098, reg. št. 125885, izdala UE
Maribor. gnr-205904
Maček Uroš, Mladinska 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
1560212, reg. št. 79203, izdala UE Maribor.
gni-205913
Magdič Jožef, Mekotnjak 3/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 79180,
izdala UE Ljutomer. gnq-205905
Majcen Ivan, Stopniška pot 3, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A do
50 km/h, BGH, št. SI 62318, izdala UE Piran.
gnj-205587
Maletić Žarko, Ulica Gorenjskega odreda
2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h BGH, št. S 1720333, reg. št. 37723,
izdala UE Kranj. gnc-205844
Malnar Maja, Ulica 28. maja 67, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h GH,
št. S 2133968, reg. št. 263713, izdala UE
Ljubljana. gni-205788
Marn Helena, Suhadole 1, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
815772, reg. št. 13112, izdala UE Kamnik.
gnw-205849
Martinec Jože, Slomškova ulica 21 a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 786515, reg. št. 1301, izdala UE Domžale.
gnm-205884
Masten Ivan, Uskoška 49, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGHF, št. S 154422, reg. št. 13314, izdala
UE Maribor. gnz-205921
Mehle Franci, Velika Ilova gora 1,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 963756, reg. št. 12709, izdala UE
Grosuplje. gnz-205721
Miklič Ivana, Dragomer, Pot za Stan
10, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 1978131, izdala UE
Vrhnika. gnt-205852

Stran

8289

Milinovič Rok, Na Selah 4, Dol pri
Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h GH, št. S 2036849, izdala UE
Hrastnik. gnx-205498
Mitrović Nataša, Jakopičeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1588167, izdala UE
Ljubljana. gnb-205545
Močnik Rozman Vanja, Bukovica pri
Vodicah 52, Vodice, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h, BGH, št. S 1964977, reg. št.
217333, izdala UE Ljubljana. gnn-205858
Mrđa Ljubomir, Podpreska 11, Draga,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, reg. št. 9789, izdala UE Ribnica.
gne-205467
Nemeš Branko, Ob žici 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2219565, reg. št. 250720, izdala UE
Ljubljana. gnb-205770
Novak Mirko, Podgorje ob Sevnični
177a, Zabukovje, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, št. S 1600184, reg. št. 3971,
izdala UE Sevnica. gnt-205877
Ojcinger Alen, Tomšičeva ulica 16,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, reg. št. 16361, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnq-205480
Otoničar Milka, Begunje 88 a, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1344272, reg. št. 10631, izdala
UE Cerknica. gnl-205735
Palka Lidija, Grablovičeva ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2098530, reg. št. 270291,
izdala UE Ljubljana. gnk-205536
Pavček Saša, Rožna dolina, cesta II 004,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50
km/h, BGH, št. S 1964182, reg. št. 128783,
izdala UE Ljubljana. gnj-205862
Pavlovič Marija Svasta, Ulica Koroškega
bataljona 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S814140, reg. št. 54137, izdala
UE Ljubljana. gno-205432
Pečkaj Peter, Žabnica 10, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1865706, reg. št. 185267, izdala UE
Ljubljana. gnt-205527
Pečnik Branka, Ponikva 11, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1438472,
izdala UE Žalec. gnm-205834
Peršolja Kristjan, Dolnje Cerovo 30,
Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št.
S 1899153, reg. št. 16991, izdala UE Nova
Gorica. gnc-205569
Petek Poje Alojzija, Kajuhovo naselje 32,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1546986, reg. št. 13049, izdala UE Kočevje.
gns-205503
Petković
Svetislav,
Mladikovine,
Mladikovine, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, BCEGH, št. S 1615065, izdala UE
Ljubljana. gnk-205861
Petrišič Stanislava, Povšetova ulica 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2087083, reg. št. 753935,
izdala UE Ljubljana. gng-205515
Pezdirc Katja, Cikava 2, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1731987, reg. št. 20870, izdala UE
Grosuplje. gnc-205719
Pfeifer Mojca, Malo Trebeljevo 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2081232, reg. št. 170634, izdala UE
Ljubljana. gny-205522
Plešec Nevenka, Kalanova ulica 21,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1014694, reg. št. 98916, izdala UE
Ljubljana. gnr-205429
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Pliberšek Martin, Zgornja Bistrica 3,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 409272, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnn-205883
Podobnik Pavel, Dolenji Novaki 4, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 001806341, izdala UE Idrija. gnv-205725
Poschl Andraž, Zemljemerska ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1987952, reg. št. 196596,
izdala UE Ljubljana. gnb-205920
Potočnik Viktor, Dragočajna 23, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. do 50km/h BGH,
št. S 1614319, reg. št. 205688, izdala UE
Ljubljana. gnd-205768
Primožič Vida, Cankarjeva cesta 7, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 001660192, izdala UE Tržič. gnf-205891
Puhan Dragica, Dolga ulica 10, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1605226, izdala UE Murska Sobota.
gnb-205470
Rajković Petar, Liminjanska cesta 87,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 52629, izdala UE Piran.
gni-205588
Rebol Luka, Obla 119, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 54344, reg. št. 9730. gnp-205806
Repe Breda, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 1710605, reg. št. 133928, izdala UE
Ljubljana. gnh-205864
Resnik Zoran, Fram 169, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S 1767821, reg.
št. 108718, izdala UE Maribor. gnj-205912
Robek Ančka, Gradišče 15B, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S1597661,
reg. št. 2146, izdala UE Vrnika. gnh-205464
Robek Slavko, Gradišče 15B, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S138835, reg. št. 290, izdala UE Vrhnika.
gnj-205462
Rojec Levičar Polonca, Valvasorjeva
ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1482256, reg. št. 8346, izdala UE
Ljubljana. gnl-205860
Rozman Lea, Zbilje 7/c, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1565261,
reg. št. 247812, izdala UE Ljubljana.
gnc-205769
Salobir Franc, Jakob pri Šentjurju 19,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 258, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnw-205599
Schmitzberger Bine, Koroška ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1106007, reg. št. 212232. gnz-205521
Sever Zvonko, Stara nova vas 1,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. ABCEFGH, št. S 1940081, izdala UE
Ljutomer. gnf-205466
Skok Gregor, Cesta 9. avgusta 15,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1171930, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnr-205654
Slokar Niko, Male Žablje 61, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1512674,
reg. št. 17444, izdala UE Ajdovščina.
gnp-205506
Smolej Tomaž, Kovor, Pod gozdom
30, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2218670, izdala UE Tržič.
gne-205892
Smonkar Leopold, Starše 82 b, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km /h,
BFGH, št. S 1766905, reg. št. 124152, izdala
UE Maribor. gnm-205909
Stanek Mitja, Kapelski vrh 3, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

BCFGH, št. S 1923741, izdala UE Gornja
Radgona. gnn-205483
Stegne Matej, Golek pri Vinici 12, Vinica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1887973, reg. št. 11272, izdala UE Črnomelj.
gnb-205845
Stipič Mihael, Cesta v kostanj 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1993599, reg. št. 247518, izdala UE
Ljubljana. gnq-205530
Strah Jana, Razgled 25, Piran – Pirano,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. SI 43253, izdala UE Piran. gnk-205586
Strika Radojica, Vulčeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1707941, reg. št. 122089,
izdala UE Ljubljana. gnv-205525
Suhi Marjan, Streliška ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1866527, reg. št. 108897, izdala UE Ljubljana.
gnc-205869
Šega Jasna, Stranja 17, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14134,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-205903
Šketa Štefan, Črmošnjice 2/c, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
5265, izdala UE Črnomelj. gnk-205611
Šmon Samo, Celovška cesta 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1707398, reg. št. 166148, izdala UE
Ljubljana. gnk-205811
Špelko Andreja, Jama pri Dvoru 39, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1979129,
izdala UE Novo mesto. gnx-205573
Špeničnik Miran, Gorče 21, Libeliče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S2179516,
reg. št. 4752, izdala UE Dravograd.
gnm-205509
Šubara Milena, Semiška cesta 8, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
2031, izdala UE Črnomelj. gnb-205445
Tešanović Dragoslav, Most na Soči
24/a, Most na Soči, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002195294, izdala UE Tolmin.
gnb-205870
Tripar Marija, Šared 31A, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 0008690,
reg. št. 11615, izdala UE Izola. gnj-205512
Trošt Zoran, Hruševje 62, Hruševje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
619863, reg. št. 4998, izdala UE Postojna.
gnt-205502
Trstenjak Boštjan, Jakopičeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2137300, reg. št. 174046, izdala UE
Ljubljana. gne-205517
Turnšek Tanja, Preserje 1/a, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 001195583,
izdala UE Žalec. gnf-205591
Urh Marij, Gorenjska cesta 6 a, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h, BGH,
št. S 001847100, reg. št. 19847, izdala UE
Domžale. gnu-205876
Vajdič Drago, Ravenska vas 52, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1640205, izdala UE Zagorje. gnq-205830
Veselko Dejan, Prepolje 32, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
874193, reg. št. 108763, izdala UE Maribor.
gno-205907
Vogrin Jernej, Aškerčeva cesta 5,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1863559, reg. št. 22540, izdala UE Velenje.
gnt-205677
Vorina Franc, Secve 16, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 2132135, reg.
št. 1385, izdala UE Laško. gng-205890
Vrhovec Francka, Podolnica 55, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,

št. S 1799532, reg. št. 33159, izdala UE
Ljubljana. gnh-205539
Vuk Savo, Markiči 9, Kanal, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1836294, reg. št.
11138, izdala UE Nova Gorica. gny-205572
Zalokar Viktor, Zagorje 74, Lesično,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 18589, izdala UE Šmaje pri Jelšah.
gnz-205471
Zaremba
Anton,
Pionirkaja
4/a,
Krasnodarski, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2143755, reg. št. 275072, izdala UE
Ljubljana. gnp-205531
Zatković Vjenceslav, Šišenska cesta
45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h B, št. S2161402, reg. št. 12164,
izdala UE Litija. gno-205532
Zaviršek Primož, Majaronova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2221558, reg. št. 137666,
izdala UE Ljubljana. gnh-205514
Zupančič Ester, Ulica bratov Učakar 114,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 89994, reg. št. 162634, izdala UE Ljubljana.
gnf-205541
Židanek Veronika, Cesta Radomeljske
čete 24 c, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h, BGH, št. S 2103888, reg. št.
12339, izdala UE Domžale. gnl-205885
Žitko Anton, Zalarjeva 24, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S143143, reg. št. 1167, izdala UE Vrhnika.
gnl-205460

Zavarovalne police
Cuderman Valentina, Zg. Bela 43/a,
Preddvor, zavarovalno polico, št. 867051,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnc-205419
Češnovar Tomaž, Gabrje 35, Dobrova,
zavarovalno polico, št. 323924, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnw-205549
Jović Gojko, Vrečkova 5, Kranj,
zavarovalno polico, št. 317846, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnv-205800
Kureš Martin, Draženci 70/a, Hajdina,
zavarovalno polico, št. 00101777921, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-205416
Lajkovič Nadja, Veliko Mraševo 42,
Podbočje, zavarovalno polico, št. 756691,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-205558
Likar Anica, Kobalova 11, Idrija,
zavarovalno polico, št. 41403000797, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnc-205819
Maljkovič Petra, Hruševska cesta 66/a,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 328741,
izdala zavarovalnica Tilia. gnk-205786
Marolt Kaplan Nada, Ziherlova ulica 26,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 315881,
izdala zavarovalnica Tilia. gnp-205556
Matjašič Aleksandra, Župančičeva 8,
Metlika, zavarovalno polico, št. 00101772262,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gny-205797
Praper Gašper, Podpeška pot 2, Mežica,
zavarovalno polico, št. 21.000.328, izdala
zavarovalnica Grawe. gno-205807
Prelesnik Albin, Koprska ulica 4, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1028660, izdala
zavarovalnica Tilia. gnb-205820
Robida Ines, Budganja vas 21,
Žužemberk, zavarovalno polico, št. 300010,
izdala zavarovalnica Tilia. gnd-205418
Škerjanc Srečko, Šenturska gora 1,
Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico,
št. 178886, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gny-205422
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Vidmar Roman, Kobalova 11, Idrija,
zavarovalno polico, št. 41403000798, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnd-205818
Weiss Štefan, Ul. Otona Župančiča 9,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. 195234,
izdala zavarovalnica Tilia. gne-205567

Spričevala
Bahovec Olga, Taborska cesta 27,
Ljubljana-Šentvid, maturitetno spričevalo
Upravno adminiostarivne šole, izdano leta
1982. gng-205415
Batistič Luka, Dramlje 2, Dramlje, indeks,
št. 81561825, izdala Ekonomska fakulteta v
Mariboru. gnn-205933
Bertok Izabel, Markova 11, Koper
– Capodistria, indeks, SEPŠ Koper.
gnv-205400
Bilban Darja, Dornice 10C, Vodice,
diplomo PTT Srednješolskega centra
Ljubljana, izdana leta 1989 na ime Vrhunc
Darja. gnn-205433
Burzić Dževad, G. Ljušin 198, Bosanska
Krupa, Bosna, diplomo Srednje gradbene
šole Ivana Kavčiča v Ljubljani smer izolater,
št. 211, izdana leta 1986. gnn-205583
Butala Gregor, Pod bresti 14, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič, izdano
leta 1999. gni-205438
Denko Blanka, Tomšičeva 24, Murska
Sobota, maturitetno spričevalo Gimnazije
Murska Sobota, izdano leta 2002.
gni-205563
Dolinšek Metod, Črešnjevec ob Dravi 34/a,
Selnica ob Dravi, indeks, št. 20001920, izdala
Pravna Fakulteta v Ljubljani. gnb-205645
Fras Slavica, Kapelska cesta 30, Radenci,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje strojne
in tekstilne šole Murska Sobota, izdano leta
1989, 1990 in 1991. gnn-205408
Frelih Rok, Zabreznica 46, Žirovnica,
indeks, št. 32005123, izdala Naravoslovna
tehnična fakulteta v Ljubljani. gni-205838
Gliha Primož, ljubljanska 13/e, Trzin,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1984 in 1985. gnj-205787
Grad Ana, Ulica Janeza Rožiča 2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje vzgojiteljske šole in gimnazija
Ljubljana, izdano leta 2001. gnx-205427
Hriberšek Robert, Naselje heroja Maroka
24, Sevnica, spričevalo zaključnega letnika
Srednje šole Krško, šolsko leto 1999/2000.
gnu-205801
Jeraj Mihaela, Valburga 82, Smlednik,
diplomo PTT srednješolskega centra
Ljubljana, št. I/106, izdana leta 1988.
gns-205428
Klobčaver Željko, Kamnogoriška cesta
47, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Franca Rozmana Staneta v Šentvidu, izdano
leta 1968, izdano na ime Klopčaver Željko.
gnq-205680
Kovač Jordan, Kodreti 6, Štanjel, zaključno
spričevalo Srednje šole Postojna, šolsko leto
95/96. gni-205413
Lajevec Polonca, Jelovškova ulica 24,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
vzgojiteljske šole v Ljubljani, izdano leta
1992. gnu-205401
Lasan Viktor, Križine 48/f, 52470 Umag,
spričevalo od 1 do 4. letnika Srednje
pomorske šole v Piranu, izdano leta 1974,
1975,1976,1978. gnf-205491
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Leskovšek Robert, Keršičeva 29/a,
Trbovlje, indeks, št. 302, izdal Zavod za
izobraževanje Litija leto izdaje 2001.
gnh-205414
Levičnik Tjaša, Podgrajska 7, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina,
izdano leta 2001. gny-205547
Manič Korošec Ivana, Mošnje 39,
Radovljica, spričevalo o končani OŠ Bistrica
pri Tržiču, izdano leta 1991. gng-205565
Nanić Mehmed, Ig 138, Ig, diplomo
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdana leta
1988. gnv-205908
Nastran Suzana, Ljubljanska cesta 12/e,
Trzin, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1998, izdano na ime Rupar
Suzana. gni-205446
Nikolič Tanja, Cesta na loko 1, Tržič,
spričevalo 1. letnika ekonomske šole v
Kranju, izdano leta 1995, izdano na ime Čiča
Tanja. gnm-205809
Nikolič Tanja, Cesta na loko 1, Tržič,
spričevalo 2. letnika ekonomske srednje šole
v Kranju, izdano leta 1996, izdano na ime
Čiča Tanja. gnl-205810
Resnik Jože, Jelša 7, Blagovica, spričevalo
o končani OŠ Janko Kerstnik Brdo, izdano
leta 1983. gnj-205837
Režonja Marcel, Ulica Franja Kozarja 10,
Veržej, indeks, št. 18051036, izdala FF v
Ljubljani. gni-205513
Savović Milan, Zoisova ulica 44, Kranj,
spričevalo o končani OŠ Simona Jenka v
Kranju. gny-205822
Senekovič Drago, Spodnji Ivanjci
6, Spodnji Ivanjci, diplomo Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdana leta 1984.
gnf-205816
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina,
Cesta 5. maja 12, Ajdovščina, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole za
poklic zidar, izdano na ime Ilija Bilandžijo.
gng-205440
Ševerdija Ivana, Vodenska cesta 29,
Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu
izdano pri Ljudski univerzi v Litiji – trgovska
šola, izdano leta 2003. gnl-205560
Šporn Polonca, Varpolje 37, Mozirje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1 do 3. letnika Srednje tekstilne šole
v Mariboru, izdano leta 1990 – 1992.
gnp-205931
Tomažič Andrej, Polje cesta 58/2, LjubljanaPolje, diplomo Srednje elektrotehnične šole v
Ljubljani, izdana leta 1984. gnr-205404
Zlodej Aleš, Mala gora 6, Stranice,
zaključno spričevalo Srednje šole Zreče, št.
62/95. gnw-205799
Žagar Boris, Jakčeva ulica 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1975. gnl-205410
Živanović Lidija, Cesta v Pečale 42,
Ljubljana, spričevalo 7. in 8. razreda Oš
Izobraževalnega zavoda Cene Štupar.
gnp-205606

Ostali preklici
Aleksin Tanja, Seča 104/a, Portorož –
Portorose, delovno knjižico. gnz-205821
Bajraktarević Emina, Šegova 76, Novo
mesto, delovno knjižico, ser. št. AO 364634,
reg. št. 40976, izdala UE Novo mesto.
gnf-205566
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Benigar Stanka, Tomšičeva 20, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 18011173,
izdala FF v Ljubljani. gnz-205796
Benko Milena, Stara ulica 20, Murska
Sobota, 4 delnice CAVT Murska Sobota pod
zaporedno številko 622. gnn-205808
Bezjak Peter, Biš 29, Trnovska vas,
delovno knjižico. gno-205407
Bojanič Sašo, Draga Brezarja 10,
Kranj, študentsko izkaznico, št. 19355805,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gny-205922
Bračko Dušan, Srednje 287a, Bresternica,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-06957-00/96, ser. št. 3036.
gnk-205436
Bragar Pavla, Srednje 28/a, Bresternica,
pooblastilo, št. 02/09-2906/95, ser. št. 102 v
Kopru dne 14. 7. 1995. gnp-205431
Cej Andraž, Na Lokvi 26, Šempeter pri
Gorici, študentsko izkaznico, št. 63020018,
Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gni-205538
Ćomić Šefko, Ključ, Bosna, delovno
knjižico. gnu-205426
Fajdiga Damijan, Landol 2, Postojna,
potrdilo o opravljenem izpitu za varno delo
s traktorji in traktorskimi priključki, št. 1042,
izdano 30. 9. 1993. gnr-205629
Geček Boris, Erjavčeva cesta 22,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v
Ljubljani. gnz-205746
Gnezda Emil, Verje 16, Medvode, potrdilo
o opravljenem izpitu za VHF GMDSS postajo,
št, 26292-00830/05, ser. št. 000314, izdano v
Kopru dne 5. 9. 2005. gnc-205794
Gnezda Emil, Verje 16, Medvode, potrdilo
o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-5370/00-97, ser. št. 2079/97, izdano v
Kopru dne 18. 8. 1997. gnd-205793
Ivančič Uroš, Četež pri Strugah, Struge,
delovno knjižico. gnk-205836
Juhant Vili, Studenca 3/b, Kamnik, delovno
knjižico. gnx-205798
Konkolič Karel, Berkovci 2, Prosenjakovci
– Partosfalva, delovno knjižico, št. 182135,
izdala UE Murska Sobota. gnk-205561
Koša Valerija, Velika Polana 216/a, Velika
Polana, delovno knjižico. gnn-205833
Kozoderc Samo, Pergarjeva 5, Ptuj,
študentsko
izkaznico,
št.
23040070,
izdala fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gny-205847
Kragelj Zoran, Žnidarčičeva 2, Šempeter
pri Gorici, študentsko izkaznico, št. 230A0054,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gng-205790
Križan Maksimiljan, Vodnikova 40,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-205451
Lazić Miodrag, Preglov trg 13, Ljubljana,
vozno karto, št. 1083 – 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gnt-205802
Malićbegović Dino, Ulica danila Bučarja
14, Novo mesto, delovno knjižico, reg. št.
42056, izdala UE Novo mesto. gne-205417
Marinšek Andreja, Pot v Zeleni gaj 55,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-205575
Minić Marko, Šerkova ulica 11, Ljubljana,
delovno knjižico. gnh-205439
Morel Martin, Dolnja Košana 63, Košana,
študentsko izkaznico, št. 64030136, Fakulteta
za elektrotehniko. gng-205490
Najžer Matjaž, Drenikova 18, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 26293-1062, ser. št. 10/87. gno-205632
Osmanović Šemso, Finžgarjeva 18,
Medvode, izvod licence za vozilo TAM 100T
8B, reg. št. LJ R8 – 33U, veljavno do 17. 10.
2007. gnx-205923
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Postojnske mesnine d.o.o., Tržaška cesta
45, Postojna, Licenco skupnosto za vozilo z
reg. št. GO 85 – 95D. gni-205463
PREVENT GRADNJE – IGM d.d.,
Miklavška cesta 40, Hoče, licenco, št.
G0001135/01750/288, izdala Gospodarska
zornice
Slovenije
dne
5. 6.
2003.
gnh-205789
Rotar Robert, Podsmreka 13, Dobrova,
certiﬁkata za prevoz nevarnega blaga št.
015179, izdanega dne 23. 2. 2002 od MNZ.
gnc-205444
Rozman Patricija, Cesta Cirila Tavčarja 3,
Jesenice, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jesenice. gnq-205555
Simšič Mitja, Lipca 4, Logatec, delovno
knjižico. gnx-205723
Smajla Mirko, Ulica borcev NOB 8,
Portorož – Portorose, ADR certiﬁkat, št.
0014612 izdanega pri MNZ Slovenije dne
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18. 2. 2001 – veljavnega do 28. 9. 2006.
gns-205557
Sotošek Janko, Mali Kamen 38, Senovo,
študentsko
izkaznico,
št.
09995047,
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnm-205409
Srdinšek Tadej, Mala Varnica 4/d, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 26202891, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnm-205859
Šenveter Mirko, Zamarkova 15, Lenart v
Slov.goricah, orožni list, št. 18, izdan 19. 12.
2001, izdala UE Lenart. gns-205578
Šinko Jože, Papirniška 17/a, Krško,
delovno knjižico, ser. št. 599016, reg. št.
23646. gnd-205447
Štramec Sonja, Šišenska cesta 5,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
71129702, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnv-205450

Terčelj Matic, Linhartova 40, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gne-205817
Umek Aleksander, Kostanjevica na Krasu
40, Kostanjevica na Krasu, delovno knjižico.
gnm-205559
Varga Anton, Mladinska 48, Murska
Sobota, 16 delnic GATV Murska Sobota,
označene pod številko 1685. gnn-205562
Vasiljević Mirjana, Garibaldijeva 2, Koper
– Capodistria, delovno knjižico. gnz-205421
Vozelj Jure, Pot na Fužine 41, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnv-205550
Vučina Alojz, Zelena ulica 22, Murska
Sobota, 14 delnic CAVT Murska Sobota,
označene pod številko 1208. gnh-205564
Žabkar Darko, Štefana Kovača 1, Murska
Sobota, 4 delnice družbe CATV d.d. Murska
Sobota, vpisane pod štev. 1347. gnx-205423

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.S
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpis za natečaj
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Gradnje
Javni razpisi
Javne dražbe

8201
8201
8201
8201
8201
8201
8202
8202
8212
8215
8223
8223
8227
8229
8230
8230
8231
8231
8236
8243
8245
8245
8245
8253

Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Razširitev dnevnega reda
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

8255
8266
8270
8271
8272
8272
8272
8275
8276
8276
8277
8278
8282
8283
8283
8283
8283
8284
8284
8284
8285
8288
8290
8291
8291
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