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

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 2
Ob-33118/05
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
2. Naslov naročnika: Prvomajska 1,
2000 Maribor, faks 02/45-00-225, tel.
02/45-00-262, zdenka.letonja@zzv-mb.si.
3. Datum izbire: 24. 8. 2005.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
nabava DDD materiala (insekticidov in
rodenticidov). Kraj dobave: Prvomajska 1,
Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomsko najugodnejša ponudba.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor,
2. Bioteh d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana Polje,
3. M Plus d.o.o., Jezdarska ul. 22, 2000
Maribor,
4. Promedis d.o.o., Kniﬂičeva 6, 2000
Maribor,
5. Deosan d.o.o., Litijska cesta 31, 1000
Ljubljana,
6. Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360
Vrhnika.
7. Pogodbena vrednost:
1. Mikro + Polo d.o.o., Lackova 78, 2000
Maribor, pogodbena vrednost 3,829.200
SIT,
2. Bioteh d.o.o., Vevška c. 52, 1260 Ljubljana Polje, pogodbena vrednost 3,353.560
SIT,
3. M Plus d.o.o., Jezdarska ul. 22, 2000
Maribor, pogodbena vrednost 8,966.235
SIT,
4. Promedis d.o.o., Kniﬂičeva 6, 2000 Maribor, pogodbena vrednost 1,272.000 SIT,
5. Deosan d.o.o., Litijska cesta 31, 1000
Ljubljana, pogodbena vrednost 1,848.000
SIT,
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6. Unichem d.o.o., Sinja Gorica 2, 1360
Vrhnika, pogodbena vrednost 7,620.190
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. M Plus d.o.o., Jezdarska ul. 22, 2000
Maribor, pogodbena vrednost 8,966.235
SIT,
2. Promedis d.o.o., Kniﬂičeva 6, 2000
Maribor, pogodbena vrednost 1,272.000
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 22. 11. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-33304/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba: Matjaž Štinek, univ. dipl. 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.
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: dobava medicinsko sanitetnega potrošnega materiala, diagnostike
in ostalega lekarniškega materiala.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
medicinsko sanitetno potrošni material,
diagnostika in ostali lekarniški material
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v skupni vrednosti 4 milijarde v obdobju
treh let.
II.5) Drugi podatki: javni razpis bo objavljen predvidoma v decembru 2005 (I. faza
omejenega postopka).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 752/05
Ob-33486/05
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, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Klinični center Ljubljana, Služba
za javna naročila, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks 00386/1/522-27-64.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup koronarnih stentov (koronarnih endoprotez).
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.45.00-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ca.
271 mio SIT/1 leto.
II.5) Drugi podatki: pogodba bo sklenjena za obdobje 1. leta z možnostjo 2x podaljšanja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-31/2005-3
Ob-33648/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Oddelek za nabavo, kontaktne osebe: Boštjan Purkat, Dušan Cirar, vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Vojkocva
cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-25-86, 01/471-23-48, 01/471-23-43,
faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 419/2005-ODP.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.21.11.00-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: nakup
utekočinjenega plina UNP – 1.950.000 litrov za 36 mesecev – v letu 2006, 2007
in 2008).
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: januar 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-31/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Storitve
Št. 748/05
Ob-33298/05
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, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
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: pranje perila.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93.10.00.00-9.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predvidena izvedba javnega naročila je v obdobju 3. let, v skupni ocenjeni vrednosti 2100
mio SIT brez DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 433-01-76/2004/21
Ob-33566/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za ﬁnance,
kontaktna oseba: Služba za informacijsko
tehnologijo, Bernarda Hrovat, podsekretarka, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MFERAC03.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.25.00.00-2; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 72.23.00.00-6.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): Computer and related services.
II.2.3) Kategorija storitve: 07.
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II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
vzdrževanje in nadgradnja računalniško
podprtega enotnega ﬁnančno računovodskega sistema Ministrstva za ﬁnance
za dobo 36 mesecev.
Ocenjena vrednost del je 1.200,000.000
SIT brez DDV.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-76/2004/19.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance

Javni razpisi
Blago
Ob-33507/05
Popravek
V javnem razpisu za sklenitev okvirnega
sporazuma za nakup računalniške in informacijske opreme, objavljenem v Ur. l. RS, št.
106 z dne 25. 11. 2005, Ob-32186/05 (stran
8643 in 8644), se popravi točka IV.3.3) in se
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 12. 2005 do 12.
ure; na naslov Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Št. 439/2005

Ob-33548/05

Popravek
V javnem razpisu – blago – elektronske
tablice sistema ABC (2,45 GHz) – 120.000
kosov, objavljenem v Ur. l. RS, št. 93 z dne
21. 10. 2005, Ob-27994/05 in popravek objavljen v Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11.
2005, Ob-31321/05 se spremeni:
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 29811700-4, dodatni predmet:
30217131-0.
DARS d.d.
Ob-33651/05
Popravek
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor objavlja v javnem razpisu za oddajo naročila blago po odprtem
postopku za »Strokovna literatura – dobava
tuje periodike«, objavljenem v Ur. l. RS, št.
87 z dne 30. 9. 2005, Ob-26080/05 popravek v točki:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
V osmi točki se popravi stavek:
»izjava, da zagotavlja 100% razpisanih vrst in količin blaga, opredeljenih v
seznamu strokovne literature – tuja periodika«.
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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2005
ob 9.30; v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ekon., zgradba »Uprava«.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-33119/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-10, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 89/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbor dobavitelja polo majic, puloverjev,
šalov, nogavic in termo spodnjih hlač za
leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poštno skladišče Maribor,
Zagrebška 106, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudnik se lahko prijavi za eno, več ali
vse vrste blaga.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. vrsta blaga – polo majice:
– 4.300 kosov polo majic, letnih – kratek
rokav,
– 1.170 kosov polo majic, letnih – dolgi
rokav,
– 5.740 kosov polo majic, zimskih;
2. vrsta blaga – puloverjev: 1.540 kosov,
3. vrsta blaga – šalov: 840 kosov;
4. vrsta blaga – nogavice:
– 8.600 parov nogavic, letnih,
– 8.130 parov nogavic, zimskih;
5. vrsta blaga – termo spodnje hlače:
330 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
primeru, ko je skupna ponudbena vrednost
višja od 30,000.000 SIT bančna garancija
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT.
Izbrani dobavitelji predložijo bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v višini 10%
pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
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– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi sume storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 14. 3.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: rezultati testiranja blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena po vrsti blaga.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 89/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 12. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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: do 14. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 12. 2005
ob 13. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
izbiral najugodnejšega ponudnika po posameznih vrstah blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 02/05
Ob-33155/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Infrastruktura Bled d.o.o., kontaktna oseba: Mirko Ulčar, Rečiška cesta 2, 4260
Bled, Slovenija, tel. 04/578-05-34, faks
04/578-05-11, elektronska pošta: info@infrastruktura-bled.si, internetni naslov:
www.infrastruktura-bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Infrastruktura Bled d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Žerovec, Rečiška cesta
2, 4260 Bled, Slovenija, tel. 04/578-05-38,
faks 04/578-05-11, elektronska pošta: bojan.zerovec@infrastruktura-bled.si, internetni naslov: www.infrastruktura-bled.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Infrastruktura Bled d.o.o., kontaktna oseba: Jožica Peljhan, Rečiška cesta
2, 4260 Bled, Slovenija, tel. 04/578-05-17,
faks 04/578-05-11, elektronska pošta: jozica.peljhan@infrastruktura-bled.si, internetni
naslov: www.infrastruktura-bled.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/05-TI.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava stolov v Festivalni dvorani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Festivalna dvorana, Cesta
svobode 11, 4260 Bled.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 komplet.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali menica za resnost ponudbe,
ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno 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: navedeno 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.
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: JN-02/05-TI.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 12. 2005
ob 11. uri; Festivalna dvorana, Cesta svobode 11, 4260 Bled.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 11. 2005.
Infrastruktura Bled d.o.o.
Ob-33297/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
MR aparatura za magnetnoresenačne
preiskave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dobavni rok: 150 dni od sklenitve
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
4,000.000 SIT;
– garancija mora veljati do 6. 8. 2006;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 5% pogodbene vrednosti;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni od datuma obojestranskega
podpisa primopredajnega zapisnika in pravilne izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
ﬁnančno ter tehnično sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih dokumentov,
podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. potrdilo Agencije RS za zdravila in
medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
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v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
4. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilna
odločbe; potrdilo ne sme starejše od 60 dni
na dan določen za predložitev ponudb;
5. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema potrdila, ki ga
izdaja pristojni davčni urad; potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni na dan določen za
predložitev ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin opreme in storitev, opredeljenih v
speciﬁkaciji zahtev naročnika;
9. da bo dostava opreme ddp Splošna
bolnišnica Maribor – razloženo in montirano
v prostore naročnikovega oddelka za radiologijo;
10. da zagotavlja s strani proizvajalca
pooblaščen in usposobljen servis za dobavljeno in montirano opremo;
Opomba: ponudniki morajo predložiti
potrdilo proizvajalca, da so pooblaščeni in
usposobljeni za servisiranje ponujene opreme.
11. da zagotavlja odzivni čas servisa največ (24) ur po prejemu obvestila ter maksimalno (48) ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak;
12. da zagotavlja šolanje osebja naročnika za pravilno uporabo opreme;
13. da nudi 12-mesečno garancijo za dobavljeno in montirano opremo;
14. da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 10 let po izteku garancijske
dobe;
15. da ima CE certiﬁkat s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene
opreme v skladu s smernicami 93/42/EEC.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 99-101 z
dne 11. 11. 2005, Ob-30404/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 70 točk,
2. tehnične karakteristike – 30 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 5. 1. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
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Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri skupini
za javna naročila (stavba št. 10), vsak delovni
dan med 11. in 13. uro, ali po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije, faks 02/33-11-533. Razpisno
dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun EZR št. 01100-6030278185, s pripisom
za RD: MR aparatura za magnetnoresenačne preiskave.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponudbe je treba
predložiti do 5. 1. 2006 do 13. 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. 7. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje ponudnika, za kar bodo predložili pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2006
ob 12. uri; v mali konferenčni predavalnici v
16. etaži Kirurške stolpnice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost javnega naročila je 400,000.000
SIT.
Naročnik bo javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu z 18. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 370/05
Ob-33305/05
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, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska
pošta: javna.naroc3@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 2. nadstropje,
1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
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 splošnih prehrambenih izdelkov
– ponudbe se lahko oddajajo za en sklop,
več sklopov ali vse sklope – 27 sklopov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
1. Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, skladišče živil,
2. SPS Pediatrična klinika, Vrazov trg 1,
Ljubljana, skladišče živil,
3. Bolnišnica dr. Petra Držaja, Vodnikova
62, Ljubljana, skladišče živil.

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
2) Kratek opis: splošni prehrambeni izdelki – 27 sklopov.
3) Obseg ali količina: vrste in opisi izdelkov z okvirnimi letnimi količinami po posameznih sklopih so razvidne v razpisni dokumentciji.
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: nakup
splošnih prehrambenih izdelkov – ponudbe
se lahko oddajo za en sklop, več sklopov
ali vse sklope – 27 sklopov; vrste in opisi
izdelkov z okvirnimi letnimi količinami po
posameznih sklopih so razvidne v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90 dni
od dneva dobave blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti navedene v Obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2006 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: 120 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: 16. 1. 2006
ob 12. uri, v seminarju številka 1, glavne
stavbe Kliničnega centra Ljubljana, Zaloška
cesta 7, 1525 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med
10. in 12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo je možen na naslovu, ki je naveden v
prilogi A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 167/05
Ob-33306/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola neznanih talcev, kontaktni
osebi: Metka Rogina Vranaričić, računovodkinja, Ludvik Mori, namestnik ravnatelja, Trg
4. julija 64, 2370 Dravograd, Slovenija, tel.
02/872-08-53, faks 02/872-08-62, elektronska pošta: Klik.osmbnt@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. 2. 2006
do 31. 12. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola neznanih
talcev, Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd.
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
15,571.779 SIT letno.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki
– 1,940.399 SIT: sklop: mleko; sklop: jogurti;
sklop: keﬁr; sklop: smetana, skuta in maslo; sklop: siri; sklop: mlečni namazi; sklop:
mlečni pudingi in deserti; sklop: sladoledi;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki
– 4,598.894 SIT: 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
– 123.250 SIT: sklop: sveže ribe; sklop: zamrznjene ribe; sklop: konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca – 56.945 SIT;
5. skupina živil – olja in izdelki – 552.283
SIT: sklop: olja; sklop: majoneze; sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje
– 1,137.478 SIT: 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 – 668.676 SIT:
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 – 158.012 SIT: 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 – 766.210 SIT: sklop: riž; sklop:
mlevski izdelki; sklop: instant mlevski izdelki; sklop: kaše; sklop: kosmiči; sklop: testenine; sklop: polnjene testenine; sklop: dehidrirane zakuhe in zlate kroglice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa – 489.739 SIT: 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 – 3,703.743 SIT:
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 – 1,376.150 SIT: 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. 2. 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. 3. 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:
– 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
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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 20. 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.
01225-6030649972 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: 20. 12. 2005 do 9.
ure, na naslov naročnika: Osnovna šola neznanih talcev, Trg 4. julija 64, 2370 Dravograd.
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) 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: 20. 12. 2005 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Osnovna šola neznanih talcev, Trg
4. julija 64, 2370 Dravograd.
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: 25. 11. 2005.
Osnovna šola neznanih talcev
Ob-33317/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 079/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup vozil.
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:
34.10.00.00-8.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.20.00-5.
2) Kratek opis: osebni avtomobil – limuzina.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.31.00-3.
2) Kratek opis: terensko vozilo 4x4 –
manjše.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.31.00-3.
2) Kratek opis: terensko vozilo 4x4 –
večje.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. Č
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.31.00-3.
2) Kratek opis: terensko vozilo 4x4 –
pick-up.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 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 podpisu prevzemnega zapisnika za posamezno
vozilo.
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 079/2005.
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
079/2005.
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 079/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 12. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna. Razpisna dokumentacija v pisni obliki pa bo na razpolago
za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na št.
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 079/2005-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 12. 2005 ob 10.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 12. 2005
ob 11. 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: 25. 11. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-33487/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks 02/33-11-533.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
medicinski pripomočki za rentgenologijo, kardiologijo, očesno kirurgijo in drugi
medicinski pripomočki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: obdobje od pravnomočnosti obvestila o priznanju sposobnosti do 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni od datuma prevzema blaga
in pravilne izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in ﬁnančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev
na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1),
III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu
za zdravje RS, o vpisu v register dobavite-

ljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilna poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilna odločbe; potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8.1 da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katere se prijavlja (velja za
skupine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 in 18);
8.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst
in količin blaga iz skupine oziroma skupin,
na katere se prijavlja (velja za skupine 19,
20, 21, 22 in 23);
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v speciﬁkaciji zahtev naročnika in v prilogi
5.a k speciﬁkaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
11. da bo dobavni rok največ 3 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. izjavo, da imajo vse prijavljene vrste blaga CE oznako, ki jo bo prijavitelj na
zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo
ustreznih dokumentov (izjava o skladnosti
– za artikle iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina o skladnosti – za artikle iz
razredov I-s, I-m, IIa, IIb in III).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 95-96 z dne
28. 10. 2005, Ob-28989/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 3. 1. 2006.
Cena: 9.600 SIT.
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Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 11. in 13. uro, ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Medicinski pripomočki za rentgenologijo, kardiologijo, očesno kirurgijo in drugi medicinski
pripomočki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 1. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 31. 1. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje
ponudnika, za kar bodo predložili pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: predvideno
22. 2. 2006 ob 12.30 v pisarni vodje nabave
medicinskega zdravstvenega potrošnega
materiala, Natalija Kampuš, univ. dipl. ek.
(zgradba uprave).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ocenjena letna vrednost naročila je
120,000.000 SIT z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN-1.
Prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja (velja za skupine
19, 20, 21, 22 in 23).
Pri skupinah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 in 18 se lahko prijavitelj prijavi na posamezno vrsto blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-33511/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola narodnega Heroja Rajka
Hrastnik, kontaktna oseba: Darinka Selič, Log 19, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
03/56-46-000, faks 03/56-44-305, elektronska pošta: Projekt3.osljhrnhr@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Osnovna šola narodnega heroja Rajka,
Log 19, 1430 Hrastnik,

– podružnična šola: Planinska cesta 3,
Dol pri Hrastniku.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjeno sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: splošno prehrambeno blago,
– sklop 14: diabetični in dietetični izdelki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2006 in konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza naslednjim
merilom:
– cena – 85%,
– reference – 5%,
– dodatne ugodnosti – 5%,
– certiﬁkat kakovosti – 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 12. 2005 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovne
šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, št.
01234 – 6030652150.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2005
ob 8. uri; Osnovna šola narodnega heroja
Rajka, Log 19, 1430 Hrastnik.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole Hrastnik
do roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 11. 2005.
Osnovna šola narodnega Heroja Rajka
Hrastnik
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Ob-33512/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Podbočje, kontaktna oseba:
Irena Bausovac, Podbočje 82, 8312 Podbočje, Slovenija, tel. 07/49-77-030, faks
07/49-78-474, elektronska pošta: os.podbocje@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Podbočje,
Podbočje 82, 8312 Podbočje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki;
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki;
– sklop 3: jajca;
– sklop 4: zamrznjene ribe;
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki;
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice;
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa;
– sklop 8: žita in mlevski izdelki;
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava;
– sklop 10: zamrznjeno sadje in zelenjava;
– sklop 11: sadni sokovi in sirupi;
– sklop 12: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2006 in konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je nosilec posla in sklenitelj
pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza naslednjim
merilom:
– cena – 85%,
– reference – 5%,
– dodatne ugodnosti – 5%,
– certiﬁkat kakovosti – 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2005 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovne
šole Podbočje, št. 01254 – 6030659221.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 12. 2005
ob 12. uri; Osnovna šola Podbočje, Podbočje 82, 8312 Podbočje.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole Podbočje
do roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 11. 2005.
Osnovna šola Podbočje
Ob-33513/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo
mesto, kontaktna oseba: Erna Šegula, Ulica
talcev 3, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/33-21-527, faks 07/37-31–631, elektronska pošta: ssgt.nm@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano in slaščičarski material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja šola za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3, 8000 Novo
mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene in sveže ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjeno sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: splošno prehrambeno
blago,
– sklop 14: dodatki za kreme in tortni
dekor,
– sklop 15: slaščičarska embalaža.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2006 in konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
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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: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza naslednjim
merilom:
– cena – 85%,
– reference – 5%,
– dodatne ugodnosti – 5%,
– certiﬁkat kakovosti – 5%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2005 do
12. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Srednje šole za gostinstvo in turizem, št. 01100
– 6030703724.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 12. 2005
ob 8. uri; Srednja šola za gostinstvo in turizem, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu srednje šole do roka za
oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 11. 2005.
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Novo mesto
Št. 03/05
Ob-33528/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno gasilsko društvo Spodnja
Idrija, Slovenska cesta 11, 5281 Spodnja Idrija, kontaktna oseba: Vasilij Krapež,
Slovenska cesta 19, 5281 Spodnja Idrija, tel. 041/463-801, elektronska pošta:
pgd.sp.idrija@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo:isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba zasebnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: ﬁnančni najem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 1-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup gasilskega vozila GVC 24/50.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenska cesta 11, 5281
Spodnja Idrija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gasilsko vozilo GVC 24/50.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 1. 2006, konec 21. 4.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: opredeljeno 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: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 12. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan, med
8. in 12. uro ob predložitvi potrdila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo. Plačilo
izvesti na TRR: 04752-0000-396586 s pripisom za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 12. 2005 do 15.
ure; v Spodnji Idriji, Slovenska cesta 11,
5281 Sp. Idrija, v zaprti kuverti z oznako:
Ne odpiraj ponudba-GVC 24/50. Na hrbtni
strani kuverte mora biti naveden naziv in
naslov ponudnika.
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 21. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom ponudnika ali njegovi zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2005
ob 16. uri; v Spodnji Idriji, Slovenska cesta
11, 5281 Sp. Idrija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2005.
Prostovoljno gasilsko društvo
Spodnja Idrija
Št. 2.3.-2926/05
Ob-33530/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Marko Arsovič, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/29-14-223, faks +386/1/29-14-806,
elektronska pošta: mare.arsovic@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kon-
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taktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203,
faks +386/1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba:
Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije,
soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203, faks
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
33/2005/INFO.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: posodobitev sistema za elektronsko
pošto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava,
implementacija, instalacija, integracija, šolanje, predaja v obratovanje in vzdrževanje
sistema za elektronsko pošto, ki obsega:
– nadgradnjo obstoječega sistema elektronske pošte MS Exchange server 5.5,
– postavitev in nabavo protismetnega
(Antispam) strežnika in konﬁguracija protivirusne zaščite za obstoječi program Symantec Antivirus Corporate Edition,
– postavitev in nabavo strežnika in tračne enote s knjižnico, ki bosta opravljala
funkcijo zavarovanja in obnovitve podatkov
ter datotečnega strežnika. Postavitev in nabavo programske opreme za zavarovanje
podatkov in programske opreme za upravljanje z diskovnim prostorom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v obliki menice z menično izjavo
višini 600.000 SIT z veljavnostjo najmanj
90 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila, samostojni izvajalec, izvajalec skupaj s podizvajalci.
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. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;

4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje;
7. da bo predložil vzorec vzdrževalne
pogodbe, ki je skladna z razpisno dokumentacijo;
8. da ponudnik ima status MS Gold Certiﬁed Partner za Napredne infrastrukturne
rešitve (Advanced infrastructure) ali s strani podjetja Microsoft priznano ekvivalentno
usposobljenost;
9. da ponudnik ima status Symantec Solution Partner ali s strani podjetja Symantec
priznana ekvivalentna usposobljenost;
10. da ima ponudnik vsaj 3 lastne, s strani proizvajalca ponujene strojne opreme certiﬁcirane serviserje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb;
2. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje
ni prenehalo na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe – dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco – dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni od skrajnega roka za predajo ponudb;
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. revidirani ﬁnančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje zavezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
ﬁnančni izkazi potrjeni s strani AJPES-a.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. osnutek vzdrževalne pogodbe;
8. kopija certiﬁkata;
9. kopija certiﬁkata;
10. izpolnjen obrazec iz razpisne dokumentacije – poglavje I.iii.
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):
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Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu
točkovanja od 0 do 100 normiranih točk, z
upoštevanjem naslednjih sklopov meril:
Merila:
1. investicijska vrednost ponudbe –
50%,
2. usposobljenost izvajalca (reference in
certiﬁcirani inženirji) – 15%,
3. strošek vzdrževanja opreme – 35%.
Prvo merilo je investicijska vrednost ponudbe. Končno število točk se izračuna po
naslednji formuli:

T1 X � 50 �

V1NAJ
V1 X

Kjer je:
– T1X – število točk posameznega ponudnika
– V1NAJ – Investicijska vrednost ponudbe
najugodnejšega ponudnika
– V1X – Investicijska vrednost ponudbe
posameznega ponudnika
Drugo merilo je število točk, ki jih ponudnik doseže na osnovi odgovorov iz obrazcev v razpisni dokumentaciji Reference
in kadrovske zmogljivosti – poglavje I.iii.
Končno število točk se izračuna po naslednji formuli:

T2 X � 15 �

V2 X
V2 NAJ

Kjer je:
– T2X – število točk posameznega ponudnika,
– V2X – skupno število točk posameznega ponudnika,
– V2NAJ – skupno število točk ponudnika
z največjim št. točk.
Tretje merilo je strošek vzdrževanja za
obdobje treh let. Končno število točk se izračuna po naslednji formuli:

T3 X � 35 �

V3 NAJ
V3 X

Kjer je:
– T3X – število točk posameznega ponudnika
– V3NAJ – vrednost ponudbe za vzdrževanje opreme najugodnejšega ponudnika
– V3X – vrednost ponudbe za vzdrževanje opreme posameznega ponudnika.
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh merilih in z upoštevanjem uteži za posamezne sklope, kot
izhaja iz tehničnega dela razpisne dokumentacije. Ponudnik, ki zbere najvišje število točk je najugodnejši.
V primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo investicijsko vrednost ponudbe.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 12. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila, potrdilo o nakazilu
zneska 10.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 340100-P-797, ali na glavni bla-
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gajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 28. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 12. 2005
ob 11. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, 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: 28. 11. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-33556/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Lendava, kontaktna oseba: Jožica Kovačič, Kidričeva 34, 9220
Lendava, Slovenija, tel. 02/578-92-31,
faks 02/578-92-59, elektronska pošta: jozica.kovacic@zd-lendava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava različnega zdravstvenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Lendava.
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 dobava različnega
zdravstvenega blaga, in sicer po skupinah:
– obvezilni, sanitetni, dezinfekcijski in
ostali zdravstveni material;
– RTG ﬁlmi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dobava za 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zdravstveni dom Lendava.
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.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. najnižjo ponudbeno ceno,
2. plačilne pogoje,
3. rok garancije.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od
8. do 14. ure v tajništvu zavoda od dneva
objave tega razpisa do 15. 12. 2005 ali tudi
po pošti s tem, da je potrebno predhodno
poslati potrdilo o plačilu po faksu. Kontaktna
oseba je Jožica Kovačič.
Cena: 10.000 SIT
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
št. 01259-6030921555 s pripisom »javni
razpis za dobavo zdr. blaga« ali na blagajni
naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 22. 12. 2005 do
10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 3. 1. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: ob 11. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2005.
Zdravstveni dom Lendava
Št. 430-31/2005-2
Ob-33647/05
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,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, oddelek za nabavo, kontaktni osebi
za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar tel.
01/471-23-48, dodatne informacije - vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel,
tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, oddelek za nabavo, kontaktni osebi
za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar tel.
01/471-23-48, dodatne informacije - vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel,
tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks

01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis – Utekočinjen plin UNP.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 419/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
utekočinjen plin UNP.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: različne
lokacije v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.21.11.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: utekočinjen plin UNP – 1,950.000 litrov za 36
mesecev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 36 mesecev od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnost,
ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik),
– overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov,
izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo:
– fotokopija izpiska iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu z 44. členom ZJN-1-UPB1, da
dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco, ne starejša od 30
dni od datuma oddaje ponudbe in lastna
izjava v skladu s 44. členom ZJN-1-UPB1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
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likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež.
Dokazilo:
– za pravne osebe:
– fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki
in obrtniki),
– overjeno potrdilo, da so še vpisani v
vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne zbornice,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo:
– fotokopija potrdila, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, ne starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben,
– za pravne osebe (gospodarske družbe).
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005,
– ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik).
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto,
b) originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

Ponudnik dokazuje usposobljenost za
izvedbo javnega naročila in v ta namen obvezno prilaga naslednje potrjene dokumente
in izjave:
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo.
Dokazilo:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe,
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da ima priloženo bančno garancijo za
resnost ponudbe, v višini 1% od vrednosti njegove ponudbe, brez DDV, kot jamstvo, da bo, če bo izbran, sklenil pogodbo
z naročnikom pod razpisnimi pogoji, kolikor
ponudba presega vrednost 30,000.000 SIT
brez DDV, veljavno najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb,
– da ima podpisano in žigosano izjavo
banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, nepreklicno in
brezpogojno, v višini najmanj 1% od vrednosti pogodbe, brez DDV z veljavnostjo
vsaj še 1 mesec čez trajanje pogodbe, v
kolikor bo s ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta presegala vrednost 30,000.000
SIT brez DDV,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo - cenik, z vpisanimi cenami
za vse artikle za tisti sklop na katerega se
prijavlja,
– da ima priložen in podpisan ter žigosan
vzorec pogodbe.
Kolikor ponudbi niso priloženi dokumenti in dokazi, ki dokazujejo izpolnitev
posameznega pogoja, se ponudba zavrne-izloči!
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: naročnik izbere
najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
Ponudnik z najugodnejšo ceno prejme
100 točk, ostali ponudniki pa procentualno
v odvisnosti do najugodnejšega ponudnika
manj kot sto točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-31/2005.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 1. 2006, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 419/2005-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000419) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 18. 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: do sklenitve pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 1. 2006
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Št. 430-25/2005-2

tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi
za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel,
tel. 01/471-25-53, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 420/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
motorna olja, maziva in tehnične tekočine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije vojašnic – Ljubljana, Kranj, Brnik, Postojna, Celje, Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.30.00-5.
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:

Ob-33649/05

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,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel,
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1. sklop – olja za motorje
Zap.
Naziv sredstva
št.
1 Olje motorno

Opis sredstva

Standard

E/M

SAE 15 W 40

API CF-4; ACEA E3-96/2; MB 228,3; MILL-2104C
API SHICG ACEA E-2-96/2
API SJ/CF, ACEA A3-98;B3-98; MB 229,1;
MIL-L-2104C
API SL/CF ACA A3-02
API/SEA TC

liter

Okvirna količina
za 36 mesecev
19500

liter
liter

1200
21000

liter
liter

900
600

API CF; MB 228,5; ACEA E4-98
API/SEA TC-W3 (NMMA)

liter
liter

9000
900

liter

180

2
3

Olje motorno
Olje motorno

SAE 15 W 40
SAE 10W-40

4
5

Olje motorno
Olje za dvotaktne motorje
– izdelava ben. mešanice
Olje motorno
Olje za dvotaktne izven krmne
motorje
Olja za v motorna kolesa (BMW,
Husqvarna)

SAE 10W-40

6
7
8

2. sklop- olja za transmisijo
Zap.
Naziv sredstva
št.
9 Olje za avtomatske menjalnike
10 Olje za menjalnike in diferenciale
11 Olje za menjalnike in diferenciale
12 Olje za menjalnike in diferenciale
13 Olje za menjalnike in diferenciale

SAE 10 W 40

24
25
26
27
28

Vazelin tehnični
Antikorozijsko olje WD40, v spreju
200 ml
Sprej za maza. verige motornega
kolesa
Odvijač sprej 500 ml
Glicerin za mazanje tesnil

5. sklop -Ostalo
Zap.
Naziv sredstva
št.
29 Olje za v motorno žago
30 Voda destilirana
31 Tekočina hladilna
32 Aditiv za diesel gorivo
33 Petrolej svetilni
34 Alkohol za zračne sisteme
35 Start sprej 200 ml
36 Petrolej
37 Tekočina za čiščenje stekl
38 Tekočina za v solarne grelce

Okvirna količina
za 36 mesecev
3600
15000
12000
2100
300

Opis sredstva

Standard

E/M

ATF
SAE 85W 90
SAE 80 W
SAE 85W-140
SAE 80W-90

DEXTRON III
API GL-5; MB 235,0; MIL-L-2105D
API GL-4; MB 235,1; MIL-L-2150D
API GL-5; MB 235,0; MIL-L-2150D
API GL-5; MIL-L-2150D

liter
liter
liter
liter
liter

Standard

E/M

GM Dextron II

liter

Okvirna količina
za 36 mesecev
6000

DIN 51524/T2
DIN 51524-HVLP15
ISO 4925; SAE-J1703
SAE-J1703
HDS 46

liter
liter
liter
liter
liter

3600
60
3000
1800
1320

Opis sredstva

Standard

E/M

Litijeva mast
Litijeva mast

NLGI -2
NLGI -2 EP

Graﬁtna mast
LMG-2

VV-G-671F, GRADE 2; Def Stan 91-18/2;
NATO G-412
VV-P-236A; Def Stan 91-28/1; NATO S-743

kg
kg
kos
kg

Okvirna količina
za 36 mesecev
7500
3600
300
6000

kg
kos

750
7500

kos

180

kos
liter

300
600

3. sklop – olja za hidravlične sisteme in krmila
Zap.
Naziv sredstva
Opis sredstva
št.
14 Olje za avtom. menjalnike in
ATF
hidravl krmila
15 Pogon hidravličnih naprav
SAE 32
16 Tekočina za hidrav. Sklopke
17 Tekočina zavorna
DOT4
18 Hidravlični zavorni sistem
DOT 5
19 Olje hidravlično
HIDRAOL
4. sklop masti
Zap.
Naziv sredstva
št.
20 Mast večnamenska
21 Mast litijeva z EP aditivi
22 Mast bela v spreju 500 ml
23 Graﬁtna mast
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400 ml

Opis sredstva

Standard

mazanje verige
MB 326,3; MAN 324

za potrebe pranja
MB371

E/M
liter
liter
liter
liter
liter
liter
kos
liter
liter
liter

Okvirna količina
za 36 mesecev
600
9000
30600
6000
300
1500
360
1200
21000
300
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 36 mesecev od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske
družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetja ali druge ustrezne evidence.
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik): overjeno potrdilo, da
so vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
posameznikov; izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma lastna izjava v skladu s 44. členom
ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe in lastna
izjava v skladu s 44. členom ZJN-1-UPB1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
Dokazilo:
– za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): overjeno potrdilo, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi davčnega urada ali obrtne
zbornice;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: fotokopija potrdila, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež, ne starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je ﬁnančno in poslovno sposoben
– za pravne osebe (gospodarske družbe);

Dokazilo: fotokopija obrazca BON 1 in
BON 2 skupaj, izdanih v letu 2005, ali fotokopija BON –1/P izdanih v letu 2005 ali
fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju
sredstev na transakcijskem računu podjetja,
ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih
v letu 2005.
– ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik);
Dokazilo:
a) Originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto.
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik dokazuje usposobljenost za
izvedbo javnega naročila in v ta namen obvezno prilaga naslednje potrjene dokumente
in izjave:
Da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo;
Dokazilo:
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih;
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe;
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da ima priloženo bančno garancijo za
resnost ponudbe, v višini 1% od vrednosti
njegove ponudbe, brez DDV, kot jamstvo,
da bo, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji, v kolikor
ponudba presega vrednost 30,000.000 SIT
brez DDV, veljavno najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb;
– da ima podpisano in žigosano izjavo
banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v višini najmanj 1% od vrednosti pogodbe, brez DDV z veljavnostjo vsaj še 1 mesec
čez trajanje pogodbe, kolikor bo s ponudnikom sklenjena pogodba in bo ta presegala
vrednost 30,000.000 SIT brez DDV;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo-cenik, z vpisanimi cenami za
vse artikle za tisti sklop na katerega se prijavlja;
– da ima priložen in podpisan ter žigosan
vzorec pogodbe.
Kolikor ponudbi niso priloženi dokumenti
in dokazi, ki dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja, se ponudba zavrne-izloči!
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Naročnik izbere najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop naročila, ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
Ponudnik z najugodnejšo ceno za posamezni sklop opreme prejme 100 točk, ostali
ponudniki pa procentualno v odvisnosti do
najugodnejšega ponudnika manj kot 100
točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-25/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 1. 2006, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
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Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 420/2005-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000420) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 4. 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: do sklenitve pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2006
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-33662/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting
d.o.o., Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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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: nakup računalnikov, programske in druge računalniške opreme za
potrebe Veterinarske fakultete Univerze v
Ljubljani.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Veterinarska fakulteta Univerza v Ljubljani bo na podlagi dobljenih ponudb v
prvi fazi omejenega postopka priznala
sposobnost ponudnikom na podlagi pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, za obdobje od 1. februarja 2006 do
31. decembra 2008, za nakup in dobavo
računalnikov, programske in druge računalniške opreme ter servisiranje v času
garancijskega roka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana ali druga lokacija, glede na to na
katero enoto oziroma inštitut se bo nanašal
posamezni nakup v drugi fazi omejenega
postopka.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.00.00-0; pomožni predmet, glavni
besednjak: 30.24.00.00-3; 30.20.00.00-1;
50.31.12.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup in dobava računalnikov, programske
in druge računalniške opreme za potrebe
Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani.
Ponudnikom, katerim bo priznana sposobnost v prvi fazi omejenega postopka, bo
naročnik v drugi fazi omejenega postopka
poslal povabilo z razpisno dokumentacijo
ob vsakokratnem naročilu. Vrednost nakupa
računalnikov, programske in druge računalniške opreme za dobo treh let je ocenjena
na 30 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 400.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30dnevni brezobrestni plačilni rok po vsakokratni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži skupina ponudnikov/izvajalcev, mora biti
ponudbi priložen pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: pogoji za priznanje sposobnosti
skladno z 42., 42.a in 43. členom ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno,
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– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane,
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke v skladu s predpisi;
– BON 1 (lahko tudi BON 1/P) in potrdilo
poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikov/e transakcijski/e račun/e (za pravne
osebe); bilanca uspeha in bilanca stanja
za leto 2004 in potrdilo poslovne banke ali
bank, ki vodijo ponudnikov/e transakcijski/e
račun/e (za samostojne podjetnike);
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– najmanj 5 priporočil kupcev (naročnikov) z navedbo naslednjih parametrov:
delež napak v zadnjih 2 letih, povprečen
dobavni čas, povprečen čas za odpravo napake, delež zamenjave opreme zaradi prekoračenega roka popravila, delež opreme,
pri kateri je bil čas za opravo napake daljši
od 2 dni;
– da ponudnik lahko zagotovi dobavni
rok največ 30 dni od prejem vsakokratnega
naročila;
– da ponudnik lahko ponudi garancijski
rok za računalnike in komponent 36 mesecev in tiskalnike 12 mesecev;
– da ponudnik lahko zagotovi rok za odpravo napake: za kritično opremo: 10 delovnih ur ali manj; za ostalo opremo: 2 delovna dneva ali manj;
– da ponudnik lahko zagotovi računalnike, programsko in drugo računalniško
opremo skladno s speciﬁkacijami: namizne
in prenosne računalnike: HCL certiﬁkat in
skladnost s speciﬁčnimi zahtevami za specialno opremo (npr. laboratorijske merilne
naprave ipd.);
– da ponudnik lahko zagotovi možnost
dobave blaga na preizkus (reverz);
– da ima ponudnik ustrezno organiziranost in usposobljenost delavcev za izvajanje
servisiranja v času garancijskega roka;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 1/6.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 1. 2006, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko JN 1/6,
je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 1. 2006, do 11. ure.
Kolikor je ponudba poslana po pošti šteje
za pravočasno, če prispe do navedenega
datuma in 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ne bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2006
ob 14. uri, Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 3531-23/2003-27

Ob-33678/05

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) 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: 3531-23/2003-20.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pohištvene in splošne opreme, medicinske splošne opreme,
vizualnih komunikacij ter specialne medicinske opreme in aparatov za ORL in
cervikofacialno kirurški oddelek in oddelek za očesne bolezni Splošne bolnišnice Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža pohištvene in splošne opreme,
medicinske splošne opreme, vizualnih komunikacij ter specialne medicinske opreme
in aparatov za ORL in cervikofacialno kirurški oddelek in oddelek za očesne bolezni
Splošne bolnišnice Maribor.
Sklopi:
– sklop 1: splošna oprema:
1.1. neserijsko pohištvo izdelano po naročilu,
1.2. police, regali,
1.3. sedežno pohištvo, stoli,
1.4. servisni aparati,
1.5. biro tehnika, avdio video oprema,
1.6. toaletni kompleti in sanitarna oprema,
1.7. dodatna oprema prostorov,
1.8. oprema za delitev hrane in pomivanje posode,
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1.9. vizualne komunikacije – označevalne in usmerjevalne table;
– sklop 2: splošna medicinska oprema:
2.1. splošna medicinska oprema in pomagala,
2.2. bolniške postelje, nočne omarice,
oprema postelj,
2.3. vozički,
2.4. medicinski hladilniki,
2.5. negatoskopi;
– sklop 3: specialna medicinska oprema
in aparati:
3.1. oprema za anestezijo in reanimacijo,
3.2. monitorji, EKG,
3.3. operacijske mize,
3.4. operacijske luči, operacijski stativi,
3.5. operacijski mikroskopi;
– sklop 4: specialna ORL oprema;
– sklop 5: specialna oftalmološka oprema
– sklop 6: tehnološka oprema sterilizacije in dezinfekcije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in 15 dni od oddaje
naročila, začetek 31. 3. 2006 in/ali konec
15. 7. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
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 storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi odstavek, 1., 2., 3. točka
– ZJN-1-UPB1:
Pod 2. točko mora ponudnik, ki ponuja
medicinske pripomočke, predložiti potrdilo
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov - promet z medicinskimi pripomočki pri Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.
Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo
moral naročniku v skladu s 45. členom
ZJN-1-UPB1, pred oddajo javnega naročila, predložiti še dokazila o izpolnjevanju
sposobnosti po 42. členu ZJN-1-UPB1, in
sicer: četrti odstavek, 1., 2. in 5. točka; dokazilo pod 5. točko mora dokazati, da je zagotovljen servis za tisto ponujeno opremo
za katero naročnik pozove ponudnika, če se
ponujeni proizvodi servisirajo: kot dokazilo
se šteje izjava serviserja z dokazilom, da
je serviser pooblaščen od proizvajalca ali
da je usposobljen za izvedbo servisiranja,
to pomeni, da ima njegov delojemalec potrdilo o usposobljenosti za servisiranje od
proizvajalca. Izjava proizvajalca, da sam izvaja servis je ustrezna zgoraj zahtevanim
dokazilom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen, prvi
odstavek, točka 1 ZJN-1-UPB1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta z revidiranim poročilom, če je ponudnik
zavezan k revidiranju ter izjavo ponudnika,
da je zavezan k revidiranju;
– bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja 3 leta, če ponudnik ni zavezan
k revidiranju ter izjava ponudnika, da ni zavezan k revidiranju;

– originalno potrdilo poslovne banke o
razvrstitvi ponudnika 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,
– poročilo pooblaščenega revizorja oporavnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a. člen, drugi odstavek, 2.
točka: a) in f) ZJN-1- UPB1:
a) Ponudnik dokazuje s seznamom najvažnejših zaključenih dobav in montaž (v
seznamu mora biti navedena najmanj ena)
od 1. 2. 2003 dalje, z navedbo vrste dobav
in časa dobav, vrednosti pogodb in naročnikov in to posebej za pohištveno opremo
(velja za ponudnika sklopa 1), posebej za
splošno medicinsko opremo (velja za ponudnika sklopa 2), posebej za medicinske
aparate (velja za ponudnika sklopov 3, 4
in 5) in posebej za tehnološko opremo za
sterilizacijo (velja za ponudnika sklopa 6).
Skupna vrednost zaključenih dobav in montaž posamezne prej navedene vrste opreme
v navedenem obdobju mora biti več kot 50
milijonov SIT.
Potrdilo: za vsako izvedeno dobavo ponudnik predloži potrdilo kupca oziroma izjavo v skladu z ZJN-1-UPB1;
f) V ponudbi mora biti za tisto opremo za
katero je tako določil naročnik, predložen
uraden material s tehničnimi speciﬁkacijami
ponujenega elementa opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani:
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 87/05 z dne
30. 9. 2005, Ob-26278/05 objava v uradnem
glasilu EU, št. S191 z dne 4. 10. 2005, pod
2005/S 191-188051.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 1. 2006 do 12.
ure, ob delavnikih od ponedeljka do petka,
od 9. do 12. ure na Ministrstvu za zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana.
Cena: 20.000 SIT (z DDV).
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: 24. 1. 2006 ali 56 dni
od odposlanja obvestila 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: 24. 1. 2006
ob 13. uri; velika sejna dvorana, 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: 29. 11. 2005.
Ministrstvo za zdravje
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Gradnje
Zavrnitev vseh ponudb
Ob-33485/05
Naročnik Mestna občina Maribor, Mestna
uprava, Komunalna direkcija, Slovenska ulica 40, Maribor, objavlja odločitev o zavrnitvi
vseh ponudb.
1. Na podlagi sklepa Državne revizijske
komisije za revizijo postopkov oddaje javnega naročila št. 018-334/05-34-2689 z dne
9. 11. 2005 se razveljavi Obvestilo o oddaji
naročila št. 34409-12/2005-0801/LS z dne
9. 9. 2005 rekonstrukcija ceste Trije ribniki.
2. Zavrnejo se vse ponudbe, ki so prispele na javni razpis za rekonstrukcijo ceste
Trije ribniki, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 78 z dne 19. 8. 2005.
Mestna občina Maribor
Ob-33680/05
Popravek
V objavi javnega razpisa, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 106 z dne 25. 11.
2005, Ob-32605/05, stran 8653 in 8654,
se v drugem odstavku 5. točke, poglavja
III.2.1.3), zamenja besedilo: »preplastitve
oziroma polaganje tartanskih prevlek«, z
novim besedilom: ureditev razsvetljave
na (nogometnih) stadionih.
Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Ob-33489/05
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, SI-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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urška Marovt, univ. dipl. ek., Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: urska.marovt@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urška Marovt, univ. dipl. ek., Tržaška
cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: urska.marovt@sl-consult.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/008/3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Projekt Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Brežice obsega projektiranje
in izgradnjo čistilne naprave, s kapaciteto
13.500 PE s pritiklinami (transformatorska postaja, električni, TK in vodovodni
priključek ter ureditev dovozne poti) ter
kanalizacijskega sistema v skupni dolžini
8,5 km, ki vključuje kanal S1 (pododseka
S1.1 in S1.2), povezovalni kanal Mostec
– ČN Brežice, kanale S2, S4 in S6 ter
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razbremenilna bazena ZBDV-1 (600 m3)
in ZBDV-2 (1.400 m3) z razbremenilnimi
kanali ter črpališče.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge: priprava Projekta pridobitve gradbenega dovoljenja, Projekta za izvedbo, Projekta izvedbenih del, pridobitev
gradbenega dovoljenja, izgradnja in primopredaja objektov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Brežice, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) 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.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Projekt Čistilna naprava in kanalizacijski
sistem Brežice obsega projektiranje in izgradnjo čistilne naprave, s kapaciteto 13.500
PE s pritiklinami (transformatorska postaja,
električni, TK in vodovodni priključek ter ureditev dovozne poti) ter kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 8,5 km, ki vključuje
kanal S1 (pododseka S1.1 in S1.2), povezovalni kanal Mostec – ČN Brežice, kanale S2,
S4 in S6 ter razbremenilna bazena ZBDV-1
(600 m3) in ZBDV-2 (1.400 m3) z razbremenilnimi kanali ter črpališče.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
priprava Projekta pridobitve gradbenega dovoljenja, Projekta za izvedbo, Projekta izvedbenih del, pridobitev gradbenega dovoljenja, izgradnja in primopredaja objektov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1460 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti ﬁnančno zavarovanje za
resnost ponudbe v višini najmanj 2% ponudbene vrednosti brez davka na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo najmanj 150 dni
od roka za oddajo ponudb. Izbrani ponudnik
mora po podpisu pogodbe predložiti ﬁnančno
zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna 1915
dni od podpisa pogodbe (rok izvedbe projekta
– 1095 dni, rok poskusnega obratovanja – 365
dni, rok garancijske dobe za odpravo napak
– 365 dni in dodatni rok 3 mesece – 90 dni).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev
za izvedbo naročila, opredeliti nosilca posla,
ki skupino partnerjev, v primeru, da je tej
skupini javno naročilo dodeljeno, zastopa
neomejeno solidarno do naročnika in opredeliti čas trajanja tega pravnega akta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– 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;
– 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.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče
v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje v Republiki
Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika; potrdilu mora biti
priložena izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež, ne sme
biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– potrdilo, da je ponudnik 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, ne
sme biti starejše od 60 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda Davčna uprava
RS oziroma primerljiva institucija v domicilni
državi ponudnika. V primeru, da ima ponudnik sedež v tujini poda tudi lastno izjavo, da
je poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki

za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da je povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004
enak najmanj protivrednosti 3.290,000.000
SIT;
– da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel blokiranega transakcijskega računa več
kot 10 dni;
– da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop do
kreditnih linij in drugih ﬁnančnih sredstev,
ustreznih da zagotovi zahtevane denarne
prilive za čas trajanja izvedbe del. V vsakem primeru mora biti kreditni znesek vsaj
410,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2002, 2003 in 2004 (bilancam morajo biti
priložena poročila revizorjev za leta 2002,
2003 in 2004, kolikor je samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po
zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj
kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano
dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma roka oddaje ponudb in ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma dokument,
ki izkazuje, da tuji ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni
v zadnjih 6 mesecih in ga izda primerljiva
institucija v domicilni državi ponudnika;
– 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 javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– priporočilo/potrdilo o ﬁnančnem stanju
gospodarske družbe in njenem dostopu do
kreditnih linij – obrazec: Pismo o nameri.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik izgradil vsaj 3 čistilne
naprave kapacitete vsaka najmanj 5.000 PE
ali več in da očiščena odpadna voda dosega
mejne vrednosti za komunalne čistilne naprave (Uredba o emisiji pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.
l. RS, št. 35/96) zmogljivosti od 10.000 do
100.000 PE v zadnjih 5 letih in da je ena od
teh čistilnih naprav s SBR tehnologijo;
– da je ponudnik izgradil vsaj 3 kanalizacijske sisteme v dolžini vsak najmanj po
2.000 m v zadnjih 5 letih;
– da ima ključno osebje – odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja gradbišča in
odgovorni delovodja v zadnjih 5 letih vsak
izkušnje pri izvedbi vsaj ene čistilne naprave s kapaciteto vsaj 5.000 PE in vsaj eno
izgradnjo kanalizacijskega sistema v dolžini
najmanj 2.000 m;
– da ima ključno osebje – ponudnikov
odgovorni vodja projekta vsaj 10 let delovnih
izkušenj, odgovorni vodja gradbišča vsaj 10
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let delovnih izkušenj in odgovorni delovodja
vsaj 15 let delovnih izkušenj;
– da je ključna oseba – odgovorni projektant za čistilno napravo projektiral vsaj 2
čistilni napravi s kapaciteto vsaj 13.000 PE
ali več (izdano veljavno gradbeno dovoljenje) v zadnjih 5 letih;
– da je ključno oseba – odgovorni projektant za kanalizacijo projektiral vsaj 2 kanalizacijska sistema dolžine vsak najmanj
po 2.000 m (izdano veljavno gradbeno dovoljenje) v zadnjih 5 letih;
– da bo ponudnik vgradil opremo in material, ki izpolnjuje minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih speciﬁkacijah (poglavje 3 razpisne dokumentacije).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila ponudnikov, izdana
s strani investitorjev v obliki in vsebini, razvidni iz poglavja 5 razpisne dokumentacije,
– kopija monitoringa pooblaščene institucije za izvajanje monitoringa, ki ne sme biti
starejše od 180 dni od datuma skrajnega
roka oddaje ponudbe,
– obrazec za življenjepise ključnega
osebja,
– referenčna potrdila ključnega osebja,
izdana s strani investitorjev v obliki in vsebini, razvidni iz petega poglavja razpisne
dokumentacije,
– referenčna potrdila odgovornega projektanta, izdana s strani investitorja v obliki
in vsebini, razvidni iz petega poglavja razpisne dokumentacije,
– kopije gradbenih dovoljenj,
– seznam opreme, katero bo ponudnik
vgradil in tehnična dokumentacija v obliki
brošur.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: številka obvestila v kazalu UL
RS: z dne 15. 7. 2005, Ob-19471/05; številka obvestila v UL EU: z dne 8. 7. 2005/S
130-128455.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/
008/3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2006.
Cena: 144.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 144.000 SIT ali enake vsote
v EUR, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe–Adria–bank d.d., Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000–6617471620, IBAN koda/št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
KLHBSI22, s pripisom “Brežice”. Za vplačila
v EUR je veljaven srednji menjalni tečaj
Banke Slovenije na dan objave tega razpisa
v Uradnem listu RS. Stroški dokumentacije
ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe
morajo biti predložene na način in v obliki,
kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika,

SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI
– 1000 Ljubljana, faks +386/1/241-90-92 (z
navedbo številke objave iz 1. točke) v roku
najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki je določen v razpisni dokumentaciji.
Naročnik mora pisni odgovor, na vsa vprašanja ponudnikov, posredovati najkasneje v
naslednjih 3 dneh.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2006 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: 150 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: 17. 1. 2006
ob 11. uri; Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, SI – 8250 Brežice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; EU – Kohezijski sklad (projekt: Wastewater Treatment of Down Stream Sava
River Basin – Sewerage System and Wastewater Treatment Plant Brežice, št. projekta:
2002/SI/16/P/PE/008/3).
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne 20. 12.
2005, ob 10. uri po lokalnem času, na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
SI – 8250 Brežice. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Občina Brežice
Št. 110-1/05
Ob-33514/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova, 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000652.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja AC odseka Hrastje–Kronovo pododsek Lešnica–Kronovo od km 7,700 do
km 13,215; glavna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC odsek Hrastje–Kronovo pododsek Lešnica–Kronovo od km 7,700
do km 13,215.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1 Obseg ponudbenih del:
1.1.1 trasa AC od km 7,770 do km
13,215, ki obsega:
– glavno traso AC v dolžini 5,445 km,
– deviacije in krožišča,
– priključke,
– vodnogospodarske ureditve,
– zidove,
– prestavitev in zaščito elektrovodov,
– prestavitev in zaščito TK vodov,
– prestavitev in zaščito vodovodov,
– prestavitev in zaščito plinovodov,
– javno razsvetljavo,
– klic v sili,
– protihrupne ukrepe,
– krajinsko ureditev,
– počivališče Starine – plato.
1.1.2 objekti, ki obsegajo:
– 3-1 podvoz,
– 3-2 cevni prepust,
– 3-4 cevni prepust,
– 3-6 cevni prepust,
– 3-7 cevni prepust,
– 4-1 nadvoz,
– 4-2 nadvoz,
– 4-3 nadvoz,
– 4-4 nadvoz,
– 5-1 most,
– 5-2 most.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 16 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 272,500.000 SIT in veljavnostjo najmanj 142 dni po poteku skrajnega roka za
predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije in iz obveznic
DRS IV. Način plačevanja z roki je določen
v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja za
zadnja 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o
ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri
leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izvedba avtoceste ali hitre
ceste), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 81/05 z dne 2. 9. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000652.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 1. 2006.
Cena: 100.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno
dokumentacijo." Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 83.333,33 SIT. Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije.
V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali
noče podpisati izjave o prevzemu razpisne
dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno dokumnetacijo v znesku, ki vključuje
DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2006
ob 10. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 100/14/2005

Ob-33303/05

Preklic
Javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt s približno 15 oskrbovanimi
stanovanji v Radovljici-Predtrg z naročniko-
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vo oznako 400-URL-3/05, objavljen v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-31654/05, se prekliče.
Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Ob-33180/05
Sprememba
V javnem razpisu »Izvedba razvojno-raziskovalnih nalog s področja vzdrževanja in
upravljanja avtocest«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 95-96 z dne 28. 10. 2005,
Ob-29287/05, se spremenita točki IV.3.3) in
IV.3.7.2) in se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: se podaljša in je
5. 12. 2005 do 12. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 6. 12. 2005 ob 10. uri; DARS d.d.,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana,
sejna soba – klet.
DARS d.d.
Št. 6/35-11421/7-05
Ob-33674/05
Sprememba
V javnem razpisu za prevoz gotovine,
objavljenem v Ur. l. RS, št. 96 z dne 28. 10.
2005, Ob-29113/05, se popravita točki
IV.3.3) in IV.3.7.2) in se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2005 do 12.
ure; Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, Nabavna služba,
Slomškov trg 10 v Mariboru, če bodo ponudbo oddali osebno; Pošta Slovenije,
d.o.o., Sektor za investicije in nabavo,
Nabavna služba, 2500 Maribor, če bodo
ponudbo poslali priporočeno po pošti.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 12. 2005
ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni dne
28. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 10/05-2

Ob-33502/05
Popravek
V javnem razpisu za pogodbeno zagotavljanje prihranka energije in dobava, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 103 z dne
18. 11. 2005, Ob-31664/05, se v oddelku
III: Pravni ekonomski, ﬁnančni in tehnični
podatki, točka III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila, v prvi, drugi in tretji alinei
prva beseda »izjava« nadomesti z besedo
»potrdilo«.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 668/2005

Ob-33545/05
Popravek
V javnem razpisu za najem prostorov za
stanovanjsko skupino na območju Občine
Izola, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
106 z dne 25. 11. 2005, Ob-32506/05, se
popravi naslednja točka razpisa tako, da se
pravilno glasi:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– skupna tlorisna površina za dejavnost mora znašati med 160 m² in 200 m²
– idejni načrt.
Varstveno delovni center Koper

Št. 09/05

Ob-33856/05

Popravek
V javnem razpisu za »Izvedba predstavitev turističnega gospodarstva Slovenije na
mednarodnih sejmih in borzah v obdobju od
1. 1. 2006 do 31. 12. 2007«, objavljenem v
Uradnem listu RS št. 103, dne 18. 11. 2005,
Ob-31633/05, in podaljšanju roka v Uradnem listu RS, št. 106, dne 25. 11. 2005,
se popravijo roki za oddajo ponud, zato se
spremenijo naslednje točke razpisa, tako
da se glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 1. 2006 do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2006
ob 12. uri, Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, Ljubljana.
Slovenska turistična organizacija
Su 36-3/2005
Ob-33156/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Okrajno sodišče v Ljubljani, kontaktna oseba: Zvonka Mušič, Miklošičeva 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-76-00, faks 01/474-77-05, elektronska pošta: urad.ojlj@sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 36-3/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje in vzdrževanje poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, Miklošičeva 12, Miklošičeva 28, po potrebi tudi drugi prostori
sodišča.
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 čiščenja in vzdrževanja poslovnih prostorov v skupni izmeri ca. 8.500 m2,
po potrebi tudi na drugih lokacijah sodišča.
V obseg čiščenja poslovnih prostorov so zajeti tudi vsi pripadajoči prostori.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila, in za katero
daje ponudbo, pri organu države, v kateri
ima sedež;
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2. ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ne sme biti pravnomočno obsojen;
4. 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; da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
6. ponudnik mora biti ekonomsko – ﬁnančno sposoben izvesti javno naročilo;
7. ponudnik mora v zadnjih treh letih
pred objavo razpisa izkazati vsaj tri reference s področja čiščenja in vzdrževanja
poslovnih prostorov (vrednost posamezne
reference mora biti vsaj enaka polovici ponudbene vrednosti);
8. ponudnik mora podati izjavo, da ni dal
zavajajočih podatkov;
9. ponudnik mora podati izjavo, da nudi
30-dnevni plačilni rok od prejema računa;
10. ponudnik mora podati izjavo, da zagotavlja kontrolo kakovosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz
1. točke III.2.1): izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 2.
točke III.2.1): izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 3.
točke III.2.1): potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 4.
točke III.2.1): izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 5.
točke III.2.1): potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 6.
točke III.2.1): obrazec BON 1 in BON 2 ali
BON 1P, ki odraža ponudnikovo stanje v
mesecu pred oddajo ali v mesecu oddaje
ponudbe – iz obrazca mora biti razvidno
stanje blokade poslovnih računov v zadnjih
šestih mesecih. 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 blokad
poslovnih računov v zadnjih šestih mesecih,
in napoved za odmero davkov od dohodkov
iz dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, vključno z bilanco stanja za preteklo
leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 7.
točke III.2.1): izjavo ponudnika in potrdila o
dobro opravljanem delu z vrednostmi in datumi izvedbe, izdano s strani naročnikov, ki
potrjujejo tudi ponudnikovo kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 8.
točke III.2.1): izjavo ponudnika, da ni dal zavajajočih podatkov;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 9.
točke III.2.1): izjavo ponudnika o plačilnih
pogojih;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 10.
točke III.2.1): izjavo ponudnika o zagotavljanju kontrole kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 36-3/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 12. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2005, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 27. 12. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2006
ob 14.30; Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva 10, razpravna dvorana št. 6.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2005.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 35208-0003/2005-46/10 Ob-33321/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Stanislav Koren, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/237-31-57, faks
04/237-31-07, elektronska pošta: stanislav.koren@kranj.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: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje javnih zelenih površin ter
otroških igrišč – koncesija za obdobje
5 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Kranj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga IA, kategorija
01.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega vzdrževanja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006 in/ali konec
1. 3. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj
do 21. 3. 2006;
2. izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3,000.000 SIT in jo bo predložil
najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe;
3. izjava ponudnika, da bi v 30 dneh po
sklenitvi koncesijske pogodbe sklenil pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki jo z vzdrževanjem zelenih površin ter
otroških igrišč lahko povzroči tretji osebi v
višini najmanj 18,000.000 SIT za materialno
škodo in najmanj 60,000.000 SIT za nematerialne škode.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po uradnem prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: poleg garancij iz točke III.1.1)
Obvezni depoziti in jamstva, mora ponudnik
predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokaz o veljavni registraciji – izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ne starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
2. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, ne starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe;
4. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih,
veljavnih v RS;
5. potrdilo davčnega organa, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, ne starejše od 30 dni
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. dokazilo o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega naročila, v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega
računa – dokazilo obrazca BON 1 in BON 2
ali za samostojne podjetnike zadnja odločba
o odmeri davka in poročilo banke, da njihov
račun v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran
(dokazila, razen odločbe o odmeri davka,
ne smejo biti starejša od 30 dni od oddaje
ponudbe);
7. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni od dneva oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
8. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ima ponudnik poravnane vse svoje obveznosti do Mestne
občine Kranj;
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9. izjava, dana pod kazensko materialno
odgovornostjo, da ponudniku na katerikoli
način ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim
poslovanjem.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
10. izpolnjeni priložen obrazec o kadrovski usposobljenosti (izobrazba in izkušnje
kadra, minimalne kadrovske zahteve so razvidne iz tehničnih speciﬁkacij) s kopijami prijav na ZPIZ ali kopijami pogodb o delu;
11. dokazila – izpolnjen obrazec, da ima
ponudnik vsaj tri reference za podobne storitve v zadnjih 3 letih v enaki ali večji vrednosti, s potrdili o dobro opravljenem delu z
vrednostmi in datumi izvedbe del;
12. izpolnjen priložen obrazec o tehnični
usposobljenosti (oprema, potrebna za izvajanje dejavnosti po predloženem planu
del, minimalna tehnična opremljenost je razvidna iz tehnične speciﬁkacije) z dokazili o
lastništvu ali najemu;
13. dokazila o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov na območju Mestne občine Kranj, potrebnih za opravljanje dejavnosti. Dokaz – zemljiško knjižni izpisek, ne
starejši od 30 dni, od datuma oddaje ponudbe ali veljavna najemna pogodba;
14. izpolnjen obrazec o podizvajalcih;
15. dokazila o izpolnjevanju pogojev pod
točkami 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. in 18. morajo predložiti tudi vsi podizvajalci;
16. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo ponudnik zagotavljal interventno vzdrževanje javnih zelenih površin ter otroških igrišč v roku 2 ur po
prejetem obvestilu o potrebni intervenciji in
da bi zagotovil strokovno izdelavo in vodenje katastra zelenih površin;
17. ponudnik mora predložiti program izvajanja vzdrževanja javnih zelenih površin
ter otroških igrišč glede kadrov, organizacije
dela, tehnične opremljenosti ter opisati razvojni in ﬁnančni vidik za čas trajanja koncesije po letni dinamiki;
18. izjava ponudnika, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije in da so podatki v
ponudbi resnični in niso zavajajoči.
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. cena,
2. tehnična oprema,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun enotnega zakladniškega računa št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve: 1875515-7130996-46090005 pri čemer mora biti naveden tudi namen plačila:
»Plačilo razpisne dokumentacije za vzdrževanje javnih zelenih površin ter otroških
igrišč«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 1. 2006 do 12. 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 21. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 1. 2006
ob 13. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, soba št. 9.
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: 25. 11. 2005.
Mestna občina Kranj
Št. 110-1/05
Ob-33518/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37,
elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00580.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC priključka Celje–vzhod (Ljubečna).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC priključek Celje–vzhod
(Ljubečna).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 558.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za pretekla 3 leta oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam zahtevnih objektov, na katerih
je ponudnik nastopal kot glavni izvajalec zunanje kontrole kvalitete, v zadnjih treh letih,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00580.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno
dokumentacijo". Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 8.333,33 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2006 do 10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 1. 2006
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje in-
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ženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 12/05
Ob-33529/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si,
internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut »Jožef Stefan«, vložišče
IJS vsak dan od 10. do 14. ure, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-73-316,
faks 01/42-35-400, elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si, internetni naslov: http:
www.ijs.si/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
»Jožef Stefan«, vložišče IJS, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-73-316,
faks 01/42-35-400, elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si, internetni naslov: http:
www.ijs.si/.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: priloga IB-23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 12/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ﬁzično varovanje premoženja Instituta
»Jožef Stefan«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Varnostna in receptorska služba na Jamovi 39, v recepciji na
Jadranski ulici in v Reaktorskem centru v
Podgorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: na lokacijah Jamova 39 in Reaktorski center Podgorica vsak dan v mesecu, v recepciji na
Jadranski pa vsak delovni dan.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 let od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 2,500.000
SIT, po podpisu pogodbe pa izbrani ponudnik predloži tudi garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa je najmanj 30 dni po izstavitvi
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu države, v kateri ima sedež. Dokazilo: izpisek iz sodne
evidence. Samostojni podjetniki predložijo
overjeno potrdilo, da so vpisani v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
davčnem organu (t.i. priglasitveni list). Izpisek ne sme biti starejši od treh mesecev;
2. ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence. Izpisek ne sme biti starejši od treh mesecev;
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 in ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje, Kazenska evidenca, Župančičeva 3,
Ljubljana, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco. Potrdilo ne sme biti starejše od
treh mesecev;
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo pristojnega sodišča.
Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev;
5. ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni urad.
Potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev;
6. ponudniku zakon ne prepoveduje sklenitve pogodbe.
Dokazilo: izjava, da ponudniku zakon ne
prepoveduje sklenitve pogodbe – obrazec
3.1;
7. ponudnik izpolnjuje pogoje za ﬁzično
varovanje.
Dokazilo: kopija licence;
8. ponudnik izpolnjuje pogoje za tehnično varovanje.
Dokazilo: kopija licence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
9. ponudnik ima najmanj 5 referenc s področja razpisane dejavnosti s priporočili na
priloženem obrazcu:
Dokazilo: seznam referenc s področja
razpisane dejavnosti – obrazec 3.2 s priporočili na originalnem obrazcu iz razpisne
dokumentacije – obrazec 3.3;
10. ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega računa.
Dokazilo: potrdilo banke, da ponudnik v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa ali obrazec BON-1/P (točka E. Finančna disciplina);
11. vrednost kapitala mora presegati 100
mio SIT.
Dokazilo: BON-1/P ali bilanca stanja
2004;
12. prodaja iz razpisane dejavnosti v letu
2004 mora biti večja od 400 mio SIT.
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Dokazilo: BON-1/P ali bilanca uspeha za
leto 2003 in leto 2004;
13. ponudnikova prodaja razpisanih storitev v letu 2004 se ne sme zmanjšati za več
kot 20% glede na leto 2003. Pogoj se nanaša na vrednost prodaje, izkazane v ustreznih bilancah uspeha za leto 2003 in 2004.
Dokazilo: BON-1/P ali bilanca uspeha za
leto 2003 in 2004;
14. naročnik ne sme imeti slabih izkušenj
s ponudnikom, ki kažejo na nezanesljivost
poslovanja (večkratne neustrezne storitve
ali izkazano ponavljanje napak pri opravljanju storitev). Potrdilo mora predložiti vsak
ponudnik, ne glede na to, ali je z naročnikom
že sodeloval, ali ne.
Dokazilo: potrdilo o dobrem poslovnem
sodelovanju – obrazec 3.4;
15. ponudnik zagotavlja plačilne pogoje
– najmanj 30 dni po izstavitvi računa.
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih – obrazec 3.5;
16. ponudnik daje bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,500.000 SIT.
Dokazilo: bančna garancija za resnost
ponudbe – obrazec 3.6;
17. v primeru, da bo ponudnik izbran kot
najugodnejši, bo po sklenitvi pogodbe predložil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5,000.000 SIT.
Dokazilo: izjava banke, da bo izbranemu ponudniku izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – obrazec 3.7;
18. ponudnik bo omogočil prenos protivlomnega signala (alarm) na Varnostno nadzorni center (VNC).
Dokazilo: izjava – obrazec 3.8.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
19. ponudnik bo na lokaciji Reaktorski
center Podgorica zagotovil kadre v skladu
s 120. členom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l.
RS, št. 102/04) in v skladu s 3. in 4. členom
Pravilnika o pogojih za delavce, ki izvajajo
ﬁzično varovanje jedrskih snovi, jedrskih objektov ali sevalnih objektov in o pogojih za
delavce, ki imajo dostop do jedrskih snovi
ter o drugih pogojih, povezanih s ﬁzičnim
varovanjem (Ur. l. RS, št. 36/05).
Dokazilo: izjava – obrazec 3.9;
20. ponudnik ima organizirano intervencijsko službo v skladu z 31. členom Zakona
o zasebnem varovanju (ZzasV, Ur. l. RS,
št. 126/03).
Dokazilo: izjava – obrazec 3.10;
21. ponudnik mora imeti ustrezno število
primerno usposobljenih kadrov za poslovanje z naročnikom, vključno z dovoljenjem
za nošenje orožja. Zahteva se najmanj 20
redno zaposlenih (zahteva se najmanj 3 letna povprečna delovna doba) delavcev za
nedoločen ali določen čas.
Dokazilo: izpolnjena obrazca – obrazec
3.11 in obrazec 3.12.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 12/05.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 9.600 SIT (cena 8.000 SIT + DDV
1.600 SIT).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako »varovanje« na TRR št.
01100-6030344242 ali na blagajni instituta
vsak delovni dan od 10. do 14. ure in kopija
potrdila o registraciji, ki ga izdaja davčni
urad.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2006
ob 11. uri; Institut »Jožef Stefan«, Jamova
39, Ljubljana, sejna soba v glavni stavbi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-33857/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
MKGP, Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, kontaktna oseba: Bernarda Drobnič, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-32, faks
01/478-92-05, elektronska pošta: bernarda. drobnic@gov.si, internetni naslov:
www.arsktrp.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna
oseba: Bernarda Drobnič, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-32,
faks 01/478-92-05, elektronska pošta: bernarda.drobnicvgov.si, internetni naslov:
www.arsktrp.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna
oseba: Bernarda Drobnič, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-32,
faks 01/478-92-05, elektronska pošta: bernarda.drobnic@gov.si, internetni naslov:
www.arsktrp.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: Bernarda Drobnič,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-77-32, faks 01/478-92-05, elektronska pošta: bernarda.drobnic@gov.si, internetni naslov: www.arsktrp.gov.si.
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I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 13.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: program ozaveščenja kot
enkraten projekt promocije simbolov kakovosti Evropske unije in državnih simbolov
kakovosti.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba promocije simbolov kakovosti
Evropske unije in državnih simbolov kakovosti, ki zajema oblikovanje in zasnovo celostne podobe promocije simbolov
Evropske unije in državnih simbolov ter
oglaševanje le-teh. Javno naročilo se
izvaja v skladu z izvedbeno strukturo
ukrepa – Ukrep 3.5 – Trženje kakovostnih živilskih in kmetijskih proizvodov.
Cilj oglasne akcije je obveščanje potrošnikov, da so izdelki in hrana, označeni
z uradnimi zaščitnimi simboli kakovosti
Evropske unije in simboli kakovosti Republike Slovenije in pridelani v skladu s
standardi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Oglaševanje v trajanju
akcije mora pokriti celotno območje Republike Slovenije.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.41.00.00-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A ZJN-1 – storitve, številka kategorije 13., predmet: oglaševalske storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Promocija simbolov kakovosti Evropske
unije in državnih simbolov kakovosti, ki zajema: oblikovanje in zasnovo celostne podobe promocije:
– slogan,
– kreativno in oblikovalsko rešitev za:
oglas (barvni, A4, za tiskane medije), plakat
(dimenzija 70 x 120 – graﬁčna rešitev), jumbo plakat (standardna dimenzija), banner
(za objave na spletnih straneh), TV telop
(za oglaševanje na televiziji), scenarij radijskega oglasnega sporočila (za oglaševanje
na radiu).
Ponudba mora vsebovati: idejni projekt
celostne podobe promocije evropskih in
državnih znakov kakovosti skladno z zahtevami iz vsebinskih in tehničnih izhodišč
(komunikacijsko in kreativno strategijo z izborom komunikacijskih sredstev in opredelitev ciljne skupine oziroma skupin, oblikovalsko graﬁčno rešitev oglasa, jumbo plakata,
oglasnega sporočila plakata, bannerja, TV
telopa scenarij radijskega oglasnega sporočila z zapisom v papirni obliki, medijsko
strategijo in media plan z optimalnim media
mixom znotraj razpoložljivih sredstev, ovrednotenje kreativne zasnove predlaganih elementov in njihove izvedbe – produkcije ter
distribucije v medijih, izdelana ﬁnančna in
časovna konstrukcija izvedbe vseh promocijskih aktivnosti).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 3. 2006, konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe ni
zahtevana. Izbrani ponudnik bo moral naročniku izročiti bančno garancij za dobro

izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini 2 mio
SIT, veljavno do vključno 60 dni po poteku
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: predvideno je plačilo v 4 obrokih. Rok plačila
posameznega računa je 30 brezobrestnih
dni po uradnem datumu prejema računa
izstavljenega za vsak del opravljene storitve. Pogoji plačila 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: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev/ponudnikov (skupna ponudba) mora biti ponudbi priložen 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: splošni pogoji po 42. in
42.a členu ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
– način dokazovanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi države, kjer ima
ponudnik svoj sedež; ali da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
– za pravne osebe: BON 1/P s podatki in
kazalniki za leto 2004 in potrdila poslovnih
bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske
račune o solventnosti ponudnika in z mnenjem banke o ponudnikovi boniteti;
– za samostojne podjetnike posameznike: bilanca stanja in izkaz uspeha za leti
2003 in 2004 in potrdila poslovnih bank, ki
vodijo ponudnikove transakcijske račune o
solventnosti ponudnika in z mnenjem banke
o ponudnikovi boniteti;
– izjava o predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
– način dokazovanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik sposoben izvesti javno
naročilo v celoti;
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– izdelan idejni projekt z vsemi prilogami;
– izdelana ﬁnančna in časovna konstrukcija izvedbe vseh promocijskih aktivnosti;
– da ponudnik zagotovi v času trajanja
javnega naročila oglaševanje na območju
celotne Republike Slovenije, skladno z zahtevami naročnika,
– način dokazovanja je naveden v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– oglaševalsko kreativni del – do 50
točk,

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-33505/05
Popravek
Naročnik Elektro Celje, d.d. v skladu s
25. členom Zakona o javnih naročilih ZJN-1UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04) spreminja objavo
za javni razpis za blago: nabava in vgradnja primarne opreme za avtomatizacijo SN
omrežja, objavljen v Uradnem listu RS, št.
99-101 z dne 11. 11. 2005, Ob-30171/05,
in sicer:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 9. 12. 2005 v pisni obliki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 12.
2005 ob 11. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2005.
Elektro Celje –
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.
Št. 7/65634/2005

Ob-33506/05

Popravek
Naročnik Elektro Celje, d.d. v skladu s
25. členom Zakona o javnih naročilih ZJN-1UPB1 (Ur. l. RS, št. 36/04) spreminja objavo
za javni razpis za blago: nabava in vgradnja
sekundarne opreme za avtomatizacijo SN
omrežja, objavljen v Uradnem listu RS, št.
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– medijsko strateški komunikacijski del
– do 40 točk,
– reference – do 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 325-9/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 1. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo ponudniki prevzamejo brezplačno
na naslovu: MKGP, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Sektor za
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, pri Bernardi Drobnič, vsak delovnik
med 9. in 15. uro. Razpisno dokumentacijo
si ponudniki lahko ogledajo na spletni strani
www.arsktrp.gov.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2006 do 10.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
navedenega datuma in 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. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2006
ob 12. uri; MKGP, Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, soba 422 / 4 nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da, EKUJS, Ukrep 3.5 Trženje kakovostnih
kmetijskih in živilskih proizvodov, B2. Drugi
podukrep – Predhodna študija v mejah ustanavljanja shem kakovosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2005.
MKGP, Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

99-101 z dne 11. 11. 2005, Ob-30170/05,
in sicer:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 9. 12. 2005 v pisni obliki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 12. 2005 do 8.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 12.
2005 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2005.
Elektro Celje –
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: blago 19/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala in opreme za gradnjo
in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav po sklopih:
– sklop 1:
A) SN ločilniki (PL) za zunanjo montažo,
B) SN ločilniki progovni odklopni za zunanjo montažo (POL);
– sklop 2: SN prenapetostni odvodniki;
– sklop 3: NN prenapetostni odvodniki;
– sklop 4: izolatorji – podporni in zatezni
(SN).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Celje, d.d. – posamezna skladišča naročnika.
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.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: sukcesivno 12 mesecev od podpisa pogodbe.
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:

Ob-33120/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000, faks 03/548-50-23,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Milan Vižintin – tehnični del
in Danica Mirnik – splošni del, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktna oseba: Polonca Matko, soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-477, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: polonca.matko@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo in Polonca Matko – soba 411/IV,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-01-000, faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.

Stran

8856 /

Št.

108 / 2. 12. 2005

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, reference, rok plačila.
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 5. 1. 2006 v pisni
obliki.
Cena: 6.000 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 19/05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 1. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2006 ob
9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna soba/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: mag. Milan Vižintin, tel. 03/42-01-350, GSM 041/797-251
in Danica Mirnik, tel. 03/42-01-473.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 00814
Ob-33307/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o., kontaktna oseba:
Niko Grbec, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-20-700,
faks 01/58-20-701, elektronska pošta:
Niko.grbec@geoplin-plinovodi.si, internetni
naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/58/2005/TS-RS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne dokumentacije, in
sicer: projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja, projekt za razpis, projekt za
izvedbo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija, Plinovodno
omrežje v Republiki Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije, in sicer: projekt
za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt
za razpis, projekt za izvedbo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek december 2005 in/ali konec december 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti
naročila;
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku
30 dni po prejemu in potrditvi posameznega
računa na transakcijski račun izvajalca.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: letni prihodek
ponudnika v zadnjih 3 poslovnih letih je moral biti v vsakem poslovnem letu večji kot
500,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora imeti za dela,
ki so predmet naročanja, v zadnjih sedmih
letih izdelana vsaj dva projekta s področja
zemeljskega plina, pri čemer se morata ta
dva projekta nanašati na projektiranje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar.
III.2.1.4) Kadrovski pogoji:
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj 3
projektante strojnih inštalacij, z izobrazbo
univerzitetni diplomirani inženir strojništva,
ki izpolnjujejo z ZGO-1 predpisane pogoje
za odgovornega projektanta;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj tri
gradbene projektante, z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, ki
izpolnjujejo z ZGO-1 prepisane pogoje za
odgovornega projektanta;
– vodja projekta mora biti oseba z univerzitetno visokošolsko izobrazbo z opravljenim
strokovnim izpitom in 10-letnimi izkušnjami
pri podobnih projektih in to najmanj 5 let kot
vodja projekta, ki je pri ponudniku v rednem
delovnem razmerju, s polnim delovnim časom in za nedoločen čas.
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:

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. rok izdelave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/58/2005/
TS-RS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 12. 2005 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 12. 2005 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 3. 1. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 12. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Št. 91/05
Ob-33665/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica – javni sklad; kontaktna oseba: Nataša Levpušček, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/335-01-91, faks 05/302-11-16, elektronska
pošta: natasa.levpuscek@nova-gorica.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
prijave za sodelovanje/projekte: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil naročnik: javni natečaj za arhitekturno
zasnovo stanovanjske stavbe z zunanjo
ureditvijo ob Streliški poti v Novi Gorici.
II.1.2) Opis: namen natečaja je pridobiti
najustreznejšo zasnovo stanovanjske stavbe (stanovanjskih stavb) z zunanjo ureditvijo
ob Streliški poti v Novi Gorici in izvajalca
projektne dokumentacije za gradnjo.
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II.1.3) Lokacija: zemljišče parcel k.o. N.
Gorica, št.: 1478/1, 1479, 1481/2 in 1482.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da, arhitektura.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: merila so navedena
v natečajnih pogojih.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu dodelil naročnik: JN-91/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 3. 1. 2006 na naslovu
Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica – javni sklad, Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, soba 33/III, vsak delavnik med
9. in 11. uro. Natečajno gradivo se lahko prejme tudi po pošti, in sicer na zahtevo po tel.
05/335-01-91, ali na elektronskem naslovu:
natasa.levpuscek@nova-gorica.si, proti vnaprej plačani odškodnini. Zainteresirani mora
posredovati potrdilo o plačani pristojbini, na
podlagi katerega bo mogoče posredovati natečajno gradivo po pošti. Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se nakaže na TRR naročnika: Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica – javni sklad,
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, št.
01284-6520972769 pri Banki Slovenije, s
pripisom: Natečaj ob Streliški poti. Pri dvigu natečajnega gradiva mora prevzemnik s
potrdilom o plačilu izkazati, da je bilo plačilo
izvedeno. Naročnik je davčni zavezanec.
IV.3.3) Rok za prejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: oddaja natečajnih elaboratov do 3. 2. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile: 1. nagrada – 1,800.000 SIT,
2. nagrada – 1,200.000 SIT, 3. nagrada –
850.000 SIT, dve priznanji po 425.000 SIT;
(vsi zneski v bruto vrednostih).
IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: odškodnine v višini 250.000 SIT.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.4) Imena izbranih članov žirije: Tomaž Vuga, Danilo Antoni, Evgen Mugerli,
Niko Jurca, Viljem Fabčič. Nadomestna člana žirije: Ines Kos, Ivo Uršič. Poročevalec in
skrbnik: Tomislav Podgornik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2005.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica –
javni sklad

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 430-191/2005/9
Ob-33122/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje

zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo informacijske opreme, št. 430-191/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme, ki
obsega sklope:
– sklop 1: osebni računalniki,
– sklop 2: prenosni računalniki,
– sklop 3: tiskalniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 430-191/2005 (sklop 1): Oria Computers d.o.o., kontaktna oseba: Miran Štiftar,
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija,
tel. +386/1/514-03-00, faks +386/1/511-23-36,
elektronska pošta: miran.stiftar@oria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,995.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-191/2005 (sklopa 2 in 3): Simt d.o.o., kontaktna oseba:
Zdravka Zalar, Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. +386/1/786-62-00,
faks +386/1/786-42-02, elektronska pošta:
info@simt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,961.360 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-191/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 81 z dne 2. 9.
2005, Ob-23539/05.
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: 23. 11. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-33123/05
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: nakup aplikacije za
vzdrževanje centralnih registrov Pošte
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Slovenije in izdelava vmesnikov do obstoječega sistema Pošte Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena: 75%,
2. reference – implementacija ERP sistemov: 20%,
3. reference – implementacija Biztalk
strežnikov: 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 64/B: S & T Hermes Plus
d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana–Črnuče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,500.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22392/05 z dne 19. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-33124/05
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 komunikacijska opreme za potrebe UPO aplikacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 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. 69/B: SRC.SI d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,369.392 SIT.
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 treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24395/05 z dne 16. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-33125/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, kontaktna oseba: Breda Kosec,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: Breda.kosec@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-108/2005, zap. št. JN.:
19/05 VV.
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II.5) Kratek opis: dobava vozil za potrebe državnih in upravnih organov Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 724,855.134,17 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. servisna mreža – lastni in pooblaščeni
servisi ponudnika – do 20 točk,
3. varnost – do 9 točk,
4. dobavni rok – do 6 točk,
5. splošna garancijska doba brez omejitve kilometrov – do 4 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 1: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 48 vozil 79,200.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 2: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 1 vozilo 1,830.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 3: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 11 vozil 25,630.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 4: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 35 vozil 89,075.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 5: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
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elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 3 vozila 7,350.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 6: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 57 vozil 153,615.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 7: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 7 vozil 16,625.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 8: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 4 vozila 10,400.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005,
zap. št. JN.: 19/05 VV, sklop 9: Avtotehna Vis d.o.o., kontaktna oseba: Frančiška Irgolič, Celovška 228, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-18-544, faks
+386/1/58-18-517, elektronska pošta: franciska.irgolic@avtotehna.si, internetni naslov: www.avtotehna-vis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 17 vozil 44,618.795
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 10: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 1 vozilo 3,000.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.

št. JN.: 19/05 VV, sklop 11: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 4 vozila 13,300.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 12: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 1 vozilo 3,590.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 13: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 6 vozil 32,100.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 14: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 8 vozil 24,800.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005,
zap. št. JN.: 19/05 VV, sklop 15: Summit Avto d.o.o., kontaktna oseba: Slavko Rus, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/25-25-200, faks
+386/1/25-25-202, elektronska pošta: slavko.rus@summitavto.si, internetni naslov:
www.summitavto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 9 vozil 73,344.627
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005,
zap. št. JN.: 19/05 VV, sklop 16: Interservice d.o.o., kontaktna oseba: Franci
di Batista, Leskoškova 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/586-33-40, faks
+386/1/524-90-64, elektronska pošta: interservice@interservice-ljubljana.si, internetni
naslov: www.subaru.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
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upoštevala (brez DDV): cena za 1 vozilo
6,998.530 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 17: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 1 vozilo 4,600.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 18: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 2 vozili 4,160.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 19: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 3 vozila 6,600.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 20: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 10 vozil 35,500.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005,
zap. št. JN.: 19/05 VV, sklop 21: Summit
motors Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba: Rok Pirc, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/25-25-120,
faks +386/1/25-25-101, elektronska pošta:
rok.pirc@summitmotors.si, internetni naslov: www.summitmotors.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 1 vozilo 2,932.500
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 22: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,

+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 2 vozili 6,300.000
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-108/2005, zap. št.
JN.: 19/05 VV, sklop 2 3 se ne odda.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005,
zap. št. JN.: 19/05 VV, sklop 24: Porsche Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Peter Verčič, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-25-136, faks
+386/1/58-25-104,
elektronska
pošta:
peter.vercic@porsche.si, internetni naslov:
www.porsche-slovenija.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 1 vozilo 6,877.349
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV, sklop 25: Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktni osebi: Igor Kastelic in Silvo Kastrevec, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-82,
+386/1/472-33-87, faks +386/1/432-40-64,
elektronska pošta: Igor.kastelic@renault.si,
internetni naslov: www.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za 3 vozila 23,625.000
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-108/2005, zap.
št. JN.: 19/05 VV.
I.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-22180/05 z dne 12. 8. 2005 in
popravek objave Ob-22712/05 z dne 19. 8.
2005; v glasilu ES št.: 2005/S 155-154871
z dne 12. 8. 2005 in popravek objave v glasilu ES št.: 2005/S 160-159344 z dne 20. 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: 23. 11. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-137/2005/6
Ob-33126/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za oddajo
naročila blaga po postopku s pogajanji brez
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predhodne objave za dobavo programske
opreme IBM – orodja za zSeries platformo,
št. 430-137/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava programske opreme IBM
– orodja za zSeries platformo, in sicer:
– Tivoli System Automation – za računalnika IBM 2064-102 (78 MSU) in IBM
2086-220 (13 MSU),
– IBM Total Storage XRC Performance
Monitor – za računalnik IBM 2086-220 (13
MSU),
– WebSphere Portal for z/OS – za računalnik IBM 2064-102 (78 MSU).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,166.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-137/2005:
SRC.SI d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Svet,
Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/242-80-00, faks +386/1/423-41-73,
elektronska pošta: Mitja.Svet@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 81,621.150 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-137/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; povabilo k oddaji ponudbe
št. 1714-09/430-137/2005/2, z dne 19. 7.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; PSF 0511 Schengenski izvedbeni
načrt.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-162/2005
Ob-33128/05
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:
24.51.30.00-3; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 21.22.21.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo čistilnih sredstev in papirnato-sanitarne konfekcije, št. 430-162/2005.
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II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava čistilnih sredstev in papirnato-sanitarne konfekcije:
– sklop 1: čistilna sredstva za kuhinje,
– sklop 2: čistilna sredstva za poslovne
prostore,
– sklop 3: biološko razgradljiva čistilna
sredstva,
– sklop 4: profesionalni pripomočki za
čiščenje,
– sklop 5: ostala splošna sredstva za
čiščenje,
– sklop 6: papirnato-sanitarna konfekcija.
Opis je bil podrobneje podan v razpisni
dokumentaciji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 221,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-162/2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 79 z dne 26. 8.
2005, Ob-23026/05; Uradni list RS, št. 87 z
dne 30. 9. 2005, Ob-26135/05 – popravek.
VI.7) Drugi podatki: v zvezi z javnim naročilom je bil vložen revizijski zahtevek, kateremu je naročnik ugodil, ter s sklepom v
celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-33129/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-41, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: osebna varovalna oprema.
II.5) Kratek opis: osebna varovalna
oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 58-2005/JNB: Zavas,
d.o.o., Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana Črnuče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,646.090 SIT;
najnižja ponudba 13,646.090 SIT, najvišja
ponudba 15,096.760 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: 58-2005/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 79 z dne 26. 8.
2005, Ob-22980/05.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-33157/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba: Blaž Štumpﬂ, Gačnikova 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: blaz.stumpﬂ@ravne.si, internetni
naslov: www.ravne.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 414-10-0098/2005-203.
II.5) Kratek opis: nakup poslovnih prostorov za dejavnost knjižnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena – 60 točk,
2. primernost prostorov za knjižnično dejavnost – 30 točk,
3. starost in stanje prostorov – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Pošta Slovenije, kontaktna oseba: Jože
Strelec, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-20-00, faks 02/449-21-11,
elektronska pošta: info@posta.si, internetni
naslov: www.posta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 59.393,14
EUR oziroma 14,232.972 SIT; najnižja ponudba 14,232.972 SIT, najvišja ponudba
14,232.972 SIT.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
414-10-0098/2005-203.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15957/05 z dne 10. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2005.
Občina Ravne na Koroškem

naročila blaga po postopku s pogajanji brez
predhodne objave za nadgradnjo klicnih
centrov 113, št. 430-209/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nadgradnja klicnih centrov 113,
in sicer:
– dobava strojne in programske telekomunikacijske opreme,
– dobava aplikativne programske opreme,
– izvedba šolanja uporabnikov sistema,
– montaža, konﬁguracija in vključitev
opreme v ITSP, instalacija programske opreme ter poskusno delovanje,
– dobava dokumentacije in prevzem sistemov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,833.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-209/2005:
Siemens d.o.o., kontaktna oseba: Željko Palfy, Bratislavska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-63-49, faks
+386/1/474-61-37,
elektronska
pošta:
zeljko.palfy@siemens.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,610.090 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-209/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: ne; povabilo k oddaji ponudbe št.
1712/2-430-209/2005/, z dne 5. 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: 24. 11. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Št. 430-209/2005
Ob-33203/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, dodatni predmeti:
30.24.61.00-6, 30.24.12.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo za oddajo

Št. 459/23
Ob-33301/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JKP Komunala Ribnica d.o.o., kontaktna
oseba: Metka Dobovšek, Goriča vas 11A,
1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/83-61-138,
faks 01/83-61-138, elektronska pošta:
metka@komunala-ribnica.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: KO-EL 2005.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
ekstra lahkega EL kurilnega olja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 188,875.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– stalen popust ob vsaki dobavi – do
63 točk,
– plačilni pogoji – do 10 točk,
– strokovna priporočila (reference) – do
5 točk,
– rok dobave – do 5 točk,
– ISO 14 001 – do 2 točki,
– brezplačni prevoz – 5 točk,
– brezplačno čiščenje rezervoarjev 1 x
letno – 5 točk,
– brezplačno izobraževanje zaposlenih
– 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Petrol d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Gregor Gerjevič, Dunajska cesta 50, 1572 Ljubljana, Slovenija, tel.
07/37-30-600, faks 07/37-30-212, elektronska pošta: petrol@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 187,812.500
SIT, najvišja ponudba 190,732.500 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: JN-01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005,
Ob-26992/05.
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: 23. 11. 2005.
JKP Komunala Ribnica d.o.o.
Št. 404-08-115/2005-49
Ob-33308/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 113/2005 – ODP.
II.5) Kratek opis: avtomati za toplo in
mrzlo pitno vodo z nastavkom za PE kozarce, ter dobava vode in kozarcev.
Dobava se vrši na različne lokacije v
RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,900.000 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. 113/2005 – ODP: Pivovarna Union d.d., kontaktni osebi: Alenka
Vrhovec, Danica Korošec, Pivovarniška 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-73-99,
01/471-71-69, faks 01/471-73-09, elektronska pošta: alenka.vrhovec@pivo-union.si,
danica.korosec@pivo-union.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,450.120 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:
404-08-115/2005-49.
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; 58/2005, Ob-16799/05 z dne 17. 6.
2005; S116, 2005/S 116 – 114697 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: 24. 11. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-222/2004-36
Ob-33309/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe:
Boštjan Purkat, Dušan Cirar, Marjeta Kordiš,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/230-52-25, faks 01/431-90-35.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.51.10.00-3; glavni predmet, dodatni
predmeti: 15.54.00.00-5, 15.55.10.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 153/2004 – OMP.
II.5) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
Dobava se vrši na različne lokacije v
RS.
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. MORS 153/2004 – OMP:
Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna oseba:
Petra Alič, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00, faks 01/588-18-86,
elektronska pošta: Petra.alic@lj.mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: okvirna vrednost pogodbe znaša
92,160.000 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.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-222/2004-36.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 71–72/2004, Ob-17754/04 z dne
2. 7. 2004; 2004/S 124 – 104919 z dne
29. 6. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-33323/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: 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-058/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup licenc-Oracle in
prvo leto vzdrževanje licenc-Oracle.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
28,260.000 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-058/2005-E-ODP/B:
Select Technology d.o.o., kontaktna oseba:
Valter Foški, Dunajska 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/431-92-44, elektronska
pošta: Valter.Foski@select-tech.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 21,667.200
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-058/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 89 z dne 7. 10.
2005, Ob-26740/05.
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: 25. 11. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-33324/05
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:
30.26.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-056/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: strežnik super slow
motion.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
36,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena,
– dobava rezervnih delov.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-056/2005-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 153.180 EUR
(36,700.825 SIT).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-056/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 85 z dne 23. 9.
2005, Ob-25323/05.
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: 25. 11. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-33501/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS, Ministrstvo za šolstvo in šport,
kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: jozica.lozar@gov.si, internetni
naslov: www.mszs.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-19/2005.
II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
opreme kuhinje za Srednjo biotehniško
šolo Kranj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 404-01-19/2005: Kogast
sistemi d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Dojer, Adamičeva 36, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-66-300, faks 01/78-66-311,
elektronska pošta: k.sistemi@kogast.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,707.261 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: 404-01-19/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-20564/05 z dne 22. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 11. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-33508/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
RS, kontaktna oseba: Matej Skaza, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.21.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/34-2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je nakup licenc za pisarniško programsko opremo: Ofﬁce SB Ed 2003 Win32 OLP NL GOVT Slovenski (524 kosov),
Ofﬁce Pro 2003 Win32 OLP NL GOVT Slovenski (91 kosov), Visio Pro 2003 Win32
OLP NL GOVT Angleški (20 kosov), Project
2003 Win32 OLP NL GOVT Angleški (26
kosov).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na naslednja
merila:
– cena (C),
– rok dobave (OD1).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/34-2005: S & T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Aleš Pavlič,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana–Črnuče, Slovenija, tel. 01/58-59-200, faks 01/58-59-201,
elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si, internetni naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 50,696.246,35 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: 433-01/34-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 91 z dne 14. 10. 2005,
Ob-27463/05.
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: 28. 11. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-33509/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Poklicna gasilska enota Celje, kontaktna oseba: Jože Spevan, Dečkova cesta 36, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-09-00, faks 03/428-09-04, elektronska pošta: joze.spevan@celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-B št. 01/2005.
II.5) Kratek opis: teleskopska dvižna
ploščad za gašenje in reševanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 35 točk,
– tehnične lastnosti – do 50 točk,
– reference ponudnika – do 5 točk,
– garancija – do 5 točk,
– servis – do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-B št. 01/2005: Webo,
d.o.o., Dragomelj 84, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/560-30-10, faks 01/560-30-20,
elektronska pošta: info@webo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 132,872.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-B št. 01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005,
Ob-23445/05.
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: 25. 11. 2005.
Poklicna gasilska enota Celje
Št. 110-1/05
Ob-33515/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročil: blago.
Kategorija storitve: 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
298.11.1.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00083.
II.5) Kratek opis: AC odsek Hrastje–
Lešnica; nabava vozil, mehanizacije in
opreme za AC bazo Novo mesto.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 596,250.000 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:
Riko Ribnica d.o.o., za sklop 7, Lepovče 23,
1310 Ribnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,066.343 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Riko Ribnica d.o.o., za sklop 8, Lepovče 23,
1310 Ribnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,999.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Riko Ribnica d.o.o., za sklop 12, Lepovče
23, 1310 Ribnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 71,770.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Riko Ribnica d.o.o., za sklop 13, Lepovče
23, 1310 Ribnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Agromehanika d.d. za sklop 3, Hrastje 52a,
4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,812.252 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Viling d.o.o., za sklop 1, Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,971.370 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Viling d.o.o., za sklop 9, Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,839.205 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Viling d.o.o., za sklop 15, Kersnikova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,222.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Ultima d.o.o., za sklop 14, Cesta v Zgornji
Log 113, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 30,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
MACO-SL d.o.o., za sklop 6, Šempeter pri
Gorici, Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38,927.400 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00083.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 23-24/05 z dne 11. 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: 25. 11. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-33552/05
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:
34.10.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-048/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
30,449.335 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:
Porsche Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Peter Verčič, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-25-136, faks
01/58-25-184.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 16,652.816
SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
RTV-048/2005-E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-22092/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: edini ponudnik za
sklop A. Za ostale sklope ni bil izbran noben
ponudnik.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-33555/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: Marinka Zadel Vidmar, Za-
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loška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-91-27, faks +386/1/587-94-06,
elektronska pošta: sjn@onko-i.si, internetni
naslov: http://www.onko-i.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 005/05 SJN.
II.5) Kratek opis: zaprti sistemi za varno pripravo in aplikacijo protitumornih
zdravil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV 005/05 SJN, za naslednje sklope: 2. Zaprti sistem za varno pripravo in aplikacijo protitumornih učinkovin,
z 1 konektom; 3. Zaprti sistem za varno pripravo in aplikacijo protitumornih učinkovin, z
2 konektoma; 5. Zaprti sistem za varno pripravo in aplikacijo protitumornih učinkovin,
s 4 konekti: Kastor M.D., d.o.o., kontaktna
oseba: Samo Faganeli, Vošnjakova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/432-74-00,
faks +386/1/431-83-08, elektronska pošta:
samo.faganeli@kastor-md.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,132.480 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:
10. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 69 z dne 22. 7.
2005, Ob-20438/05.
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: 23. 11. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-33560/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Petra Rozman,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMPO.IT-5/2005.
II.5) Kratek opis: izbira usposobljenih
dobaviteljev za dobavo standardne programske opreme za potrebe državnih
organov RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 750,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila za oddajo
konkretnega naročila bodo določena v vsaki
posamezni drugi fazi.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMPO.IT-5/2005:
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Programska oprema široke potrošnje:
Programska oprema/Izbrani ponudnik:
– CA Computer Associates: Maop Kompas Ingpos d.o.o, SRC.SI d.o.o.,
– Entrust: S&T Hermes Plus d.d.,
– IBM Lotus: SRC.SI d.o.o.,
– Microsoft: Comtron d.o.o., Gambit Trade d.o.o., LanCom d.o.o., Marand d.o.o.,
S&T Hermes Plus d.d., SRC.SI d.o.o.,
– Novell: Unistar LC d.o.o.,
– Oracle: Marand d.o.o., Oracle Software d.o.o., S&T Hermes Plus d.d., SRC.SI
d.o.o.,
– RSA: Nil d.o.o, S&T Hermes Plus
d.d.,
– Symantec: Marand d.o.o., S&T Hermes Plus d.d.,
– Veritas: Marand d.o.o., S&T Hermes
Plus d.d.
Ostala programska oprema:
– Acronis: FMC d.o.o.,
– Aladdin: S&T Hermes Plus d.d.,
– BEA: Marand d.o.o, S&T Hermes Plus
d.d.,
– Borland: Marand d.o.o.,
– CBMR: SIMT d.o.o.,
– Check Point: Marand d.o.o., S&T Hermes Plus d.d.,
– Cisco: Nil d.o.o.,
– Citrix: S&T Hermes Plus d.d., Unistar
LC d.o.o.,
– Clearswift: S&T Hermes Plus d.d.,
– EMC: S&T Hermes Plus d.d., SIMT
d.o.o.,
– GFI: S&T Hermes Plus d.d.,
– Hitachi Data Systems: S&T Hermes
Plus d.d.,
– HP Open View: Hermes Softlab d.d.,
– IBM Aix: S&T Hermes Plus d.d., SIMT
d.o.o.,
– IBM DB2: Marand d.o.o., S&T Hermes
Plus d.d.,
– IBM HCAMP: SIMT d.o.o.,
– IBM Informix: S&T Hermes Plus d.d.,
– IBM OS Z series: S&T Hermes Plus
d.d.,
– IBM Tivoli: S&T Hermes Plus d.d.,
SIMT d.o.o., Unistar LC d.o.o.,
– IBM WebSphere: Marand d.o.o.,
– IMIS: SRC.SI d.o.o.,
– Internet Security System: S&T Hermes
Plus d.d.,
– Mercury: Marand d.o.o.,
– Microstrategy: S&T Hermes Plus d.d.,
– Open Wave: Marand d.o.o.,
– SCO: S&T Hermes Plus d.d.,
– Sun Microsystems: S&T Hermes Plus
d.d.,
– Sun Software: Marand d.o.o.,
– Trend Micro: Marand d.o.o., S&T Hermes Plus d.d.,
– Websense: S&T Hermes Plus d.d.,
– Wmware: Nil d.o.o., SIMT d.o.o., Unistar LC d.o.o.,
– Xerox: Marand d.o.o.
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. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65-67 z dne 15. 7.
2005, Ob-19520/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33562/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba:
Petra Rozman, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 478-85-61, faks 478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMPO-8/2001-26.
II.5) Kratek opis: nakup programske
opreme Veritas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400.000 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: javno naročilo št.
OMPO-8/2001-26: Marand d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Marčičj, Cesta v mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/750-64-00, faks 01/750-64-24, elektronska pošta: milos.pugelj@likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 304.897,44 SIT; najnižja ponudba 304.897,44 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 8. 11. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33659/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-37-57, elektronska pošta: info@sbcelje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava materiala za potrebe hrbtenične kirurgije, 3/05.
II.5) Kratek opis: dobava materiala za
potrebe hrbtenične kirurgije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65 milijonov SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50.04.01 Hrbtenica - ventralna osteosinteza vratne hrbtenice: Metalka Zastopstva Media d.o.o., Dalmatinova 2,
1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-

la (brez DDV): cena: 71.662,08–179.149,78
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. 50.04.02 Posteriorna
dinamična stabilizacija ledvene hrbtenice:
Auremiana d.o.o, Sežana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 593.644,51 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. 50.04.03 Sistem za
ventralno stabilno ﬁksacijo prsne in ledvene hrbtenice: Impakta d.d., Kersnikova 2,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 434.000–719.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50.04.04 Sistem za posteriorno sabilno ﬁksacijo prsne in ledvene hrbtenice: Impakta d.d., Kersnikova 2,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 348.800–579.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50.04.05 Vstavki (cages)košarice za spondilodezo ledvene hrbtenice: Impakta d.d., Kersnikova 2, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 37.300 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. 50.04.05 Vstavki (cages)košarice za spondilodezo ledvene hrbtenice: Impakta d.d., Kersnikova 2, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 56.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50.04.05 Vstavki (cages)košarice za spondilodezo ledvene hrbtenice: Metalka Zastopstva Media d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 293.211,48 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. 50.04.06 Vstavki (cages)košarice za spondilodezo vratne hrbtenice:
Impakta d.d., Kersnikova 2, Ljubljana.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 80.100 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. 50.04.07 Endoprotetični
vstavek za diskalno jedro: ni ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50.04.08 Diskalna endoproteza za ledveno hrbtenico: Johnson &
Johnson d.o.o., Šmartinska 140, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 526.901,01 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. 50.04.09 Diskalna endoproteza za vratno hrbtenico: ni izbora.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50.04.10 Košarica za premostitev enega ali dveh vretenc: Zaloker &
Zaloker d.o.o., Kajuhova ul. 9, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 92.677–148.358 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. 50.04.11 Komplet za balonsko kifoplastiko: ni ponudb.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50.04.12 Sistem za zdravljenje spinalne stenoze z uporabo distrakcijskega vložka, vstavljenega med trnaste nastavke ledvene hrbtenice: Zaloker & Zaloker
d.o.o., Kajuhova ul. 9, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 143.830,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50.04.13 Sintetični kostni
nadomestki: Auremiana d.o.o., Partizanska
cesta 109, Sežana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: 19.237,05 in
135.086,84 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. 50.04.14 Sintetični kostni
nadomestki: ni izbora.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50.04.15 Biološki vzpodbujevalci kostne tvorbe: Auremiana d.o.o.,
Partizanska cesta 109, Sežana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 50.871,31 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50.04.16 Homologni kostni
presadki: ni izbora.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50.04.17 Sistemi za pripravo avtolognega osteoinduktivnega materiala: ni izbora.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 50.04.18 Sistem za
preprečevanje brazgotinjenja živčnega tkiva
pri hrbteničnih operacijah: Auremiana d.o.o.,
Partizanska cesta 109, Sežana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 63.696,01 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. 50.04.19 Sistem za pospeševanje celjenja poškodovanega ﬁbroznega
obroča medvretenčne ploščice: ni izbora.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 50 z dne 20. 5.
2005, Ob-13778/05.
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: 28. 11. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-33660/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-37-57, elektronska pošta: info@sbcelje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava medicinskih in tehničnih plinov za obdobje 5 let.
II.5) Kratek opis: dobava medicinskih
in tehničnih plinov za obdobje 5 let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95 milijonov z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Messer Slovenija d.o.o,
kontaktna oseba: Danilo Lukač, Jugova 20,
Ruše, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 107.963,15 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:
11. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 69 z dne 22. 7.
2005, Ob-20635/05.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-33661/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-37-57, elektronska pošta: info@sbcelje.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava in montaža mamografa za Rentgenološki oddelek.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
mamografa za Rentgenološki oddelek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Braintec d.o.o., kontaktna oseba: Branko Gantar, Cesta Andreja
Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,947.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 85 z dne 23. 9.
2005, Ob-25202/05.
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: 28. 11. 2005.
Splošna bolnišnica Celje

Gradnje
Št. 20/05
Ob-33154/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škofja Loka, kontaktna oseba:
Jernej Prevc, Mestni trg 15, 4220 Škofja
Loka, Slovenija, tel. 04/511-23-00, faks
04/511-23-18.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 37/2005.
II.5) Kratek opis: izgradnja komunalne
infrastrukture na območju obrtne cone
Trata – elektro omrežje, vodovodno
omrežje, cestno omrežje, kanalizacijsko
omrežje, telefonsko omrežje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 277 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila, navedena v razpisni dokumentaciji – ponudbena
cena in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 37/2005: Cestno podjetje
Kranj d.d., kontaktna oseba: Stane Remic,
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Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/280-60-00, faks 04/204-23-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 215,044.485,85 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.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 37/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005,
Ob-22819/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2005.
Občina Škofja Loka
Ob-33159/05
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: rekonstrukcija ceste
Zali log–Davča.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 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-147: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,469.760 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:
22. 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.
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: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-33162/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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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 G1-3/366
Gornja Radgona–Radenci 1. etapa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 119,166.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-036: SGP Pomgrad d.d.,
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 135,713.603 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 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: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-33168/05
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: gradbena dela za
modernizacijo ceste Velika Reka–Velika
Preska.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,026.325 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-142: 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 63,400.073 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 65-67/2005 z dne 15. 7. 2005.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-33171/05
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: R3-709/8614 modernizacija pod Malečnikom: ureditev ceste
– 1. etapa – gradbena dela.
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-134: Cestno podjetje
Maribor d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 60,358.025 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. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 62/2005 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: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-33174/05
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: gradbena dela za rekonstrukcijo ceste R3-646, odsek 1444
Cikava-Grosuplje od km 0.640 do km
1.020.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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-158: SCT d.d. – vodilni partner, 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 129,122.956 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Cestno podjetje Ljubljana d.d. – partner,
Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 71-72/2005 z dne 29. 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: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-33175/05
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: modernizacija ceste
R3-605/5702 Kambreško-Kuščarji-Livek
od km 4+216 do km 5+317.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,500.000 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-153: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,526.080 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. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 71-72/2005 z dne 29. 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: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-33176/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna ose-

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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za modernizacijo ceste Vuhred–Ribnica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,000.000 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-119: Cestno podjetje
Maribor d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54,000.672 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:
25. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 60/2005 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: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-33178/05
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: gradbena dela za rekonstrukcijo ceste G2-108 Hotič–Log 1. A
(obloga brežine, kamnita zložba 2, mikropilotna stena).
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-115: 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 81,472.867 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: 2.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 60/2005 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: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-33179/05
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: modernizacija regionalne ceste R2-424 Boštanj–Planina – sanacija plazu.
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-088: GIC Gradnje d.o.o.,
Sv. Florjan 120, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,469.760 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. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 56/2005 z dne 10. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 3/134-05
Ob-33181/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala d.o.o., kontaktna oseba: Drago Murovec, Carl Jakoba 4, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/37-27-200, faks
05/37-72-237, elektronska pošta: Drago.Murovec@komunalaidrija.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: JN – G – 03/05.
II.5) Kratek opis: CČN Idrija – rekonstrukcija I. faza – izgradnja zgoščevalnika in črpališča blata.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ponudbena cena – 90%,
– način plačila – 4%,
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– rok izvedbe – 3%,
– garancija – 3%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN – G – 03/05: SGP
Zidgrad d.d., kontaktna oseba: Boris Ferjančič, Vojkova 8, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/37-27-800, faks 05/37-71-826, elektronska pošta: Boris.Ferjancic@sgpzidgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,236.228,83 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:
vrednost (brez DDV): 14,500.000 SIT; delež: 25,8%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN – G – 03/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005,
Ob-22863/05.
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: 24. 11. 2005.
Komunala d.o.o.
Št. 011-04-2/2005
Ob-33182/05
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: gradbena dela za izgradnjo obvoznice Črnomelj (brez nadvoza čez železnico).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 455,000.000 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-125: SCT d.d. – vodilni partner, 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 451,699.692 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
CGP d.d., – partner, Ljubljanska 47, 8000
Novo mesto, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 62/2005 z dne 1. 7. 2005.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-33183/05
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: izdelava zapornega
sloja na cesti R3 690 1235 Tržec–Zg. Leskovec od km 1.030 v dolžini 1.070 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,834.000 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-118: 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 20,790.522 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:
19. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 60/2005 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: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št.110-04-2/2005
Ob-33184/05
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: izdelava zapornega sloja na cesti R2 417 1190 Šmartno
pri Litiji-Vel. Reka od km 4.800 v dolžini
3.700 m.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 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-172: 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 71,398.582 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:
10. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 84/2005 z dne 16. 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: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-33185/05
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 ceste
R3-696/7912 Velenje–Škale.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,666.600 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. A-164: 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 43,491.021 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. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 79/2005 z dne 26. 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: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-33186/05
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste Kubed–Sočerga, R1-208/1059.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56,600.660 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-054: 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 52,485.592 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:
10. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 56/2005 z dne 10. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-33187/05
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 ceste
R1-204/1015 Dutovlje–Sežana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,800.000 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. A-106: CPK d.d., Ulica
15. maja 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,513.866 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; 58/2005 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: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-33313/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: Srečko Aleksander Padovnik, Silvo Slaček, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35103-103/2005, delna komunalna oprema stanovanjske cone Novi
center Lenart.
II.5) Kratek opis: delna komunalna
oprema stanovanjske cone:
1. sklop: cesta A (l=240 m),
2. sklop: fekalna in meteorna kanalizacija
(lF = 201,7m, lM = 186,7 + 402 m),
3. sklop: izgradnja vodovoda (LŽ DN
100, l=150 m),
4. sklop: prestavitev primarnega vodovodnega cevovoda LŽ DN 250, l=60 m,
5. javna razsvetljava (l=250 m).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69,000.000 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. 35103-103/2005, 1. sklop:
cesta A: GMP Vladimir Pompe s.p. kontaktna oseba: Vladimir Pompe, Razbor 42a,
1434 Loka pri Zidanem mostu, Slovenija,
tel. 041/355-622, faks 07/81-40-212.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,034.316 SIT,
najnižja ponudba: 25,034.316 SIT, najvišja
ponudba: 36,567.595 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 35103-103/2005,
2. sklop: fekalna in meteorna kanalizacija:
GMP Vladimir Pompe s.p., kontaktna oseba:
Vladimir Pompe, Razbor 42a, 1434 Loka pri
Zidanem mostu, Slovenija, tel. 041/355-622,
faks 07/81-40-212.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,010.566 SIT,
najnižja ponudba: 10,010.566 SIT, najvišja
ponudba: 19,948.689 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35103-103/2005, 3. sklop:
izgradnja vodovoda: GMP Vladimir Pompe s.p., kontaktna oseba: Vladimir Pompe, Razbor 42a, 1434 Loka pri Zidanem
mostu, Slovenija, tel. 041/355-622, faks
07/81-40-212.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,171.825 SIT, najnižja
ponudba: 2,171.825 SIT, najvišja ponudba:
3,309.570 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 35103-103/2005, 4.
sklop: prestavitev primarnega vodovoda:
GMP Vladimir Pompe s.p., kontaktna oseba:
Vladimir Pompe, Razbor 42a, 1434 Loka pri
Zidanem mostu, Slovenija, tel. 041/355-622,
faks 07/81-40-212.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,598.750 SIT, najnižja
ponudba: 1,598.750 SIT, najvišja ponudba:
2,471.420 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. 35103-103/2005,
5. sklop: javna razsvetljava: GMP Vladimir
Pompe s.p., kontaktna oseba: Vladimir
Pompe, Razbor 42a, 1434 Loka pri Zidanem mostu, Slovenija, tel. 041/355-622,
faks 07/81-40-212.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,687.420 SIT, najnižja
ponudba: 3,687.420 SIT, najvišja ponudba:
5,435.800 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: 35103-103/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; z dne 5. 8. 2005, Ob-21670/05.
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: 25. 11. 2005.
Občina Lenart
Ob-33322/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Gorenjske lekarne, kontaktna oseba: Barbara
Rems, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/201-61-00, faks 04/201-61-10,
elektronska pošta: uprava@gorenjske-lekarne.si, internetni naslov: www.gorenjskelekarne.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za prenovo lekarne Bohinjska Bistrica.
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:
Gradbeno podjetje Bohinj d.d., Triglavska 8,
4264 Bohinjska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,719.279,92 SIT (z
vključenim 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.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-23398/05.
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: 25. 11. 2005.
Gorenjske lekarne
Ob-33510/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Rače-Fram, kontaktna oseba: Božo Štauber, Grajski trg 14, 2327 Rače, Slovenija,
tel. 02/609-60-16, faks 02/609-60-18, elektronska pošta: tanja.kosi@race-fram.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: izgradnja kanalizacije odpadnih vod naselja Spodnja in Zgornja Gorica št. 352-05/GO(18)-2005.
II.5) Kratek opis: gre za izvedbena dela
položitve kanala fekalnih vod za naselji
Spodnja in Zgornja Gorica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 128,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 352-05/GO(18)-2005: NGP
nizke gradnje d.d., kontaktna oseba: Drago
Metličar, Puhova ul. 6, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/748-24-10, faks 02/748-24-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 152,687.431,51 SIT;
najnižja ponudba 122,149.945,20 SIT, najvišja ponudba 173,220.231,70 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. 10. 2005.
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. 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: 24. 11. 2005.
Občina Rače-Fram
Št. 110-1/05
Ob-33517/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00475.
II.5) Kratek opis: izvedba predobremenilnih nasipov na odseku: AC Lenart–
Beltinci; pododsek: Cogetinci–Vučja vas

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
od priključka Sv. Jurij ob Ščavnici do
priključka Vučja vas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 219,600.000 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:
h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni 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: CM 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: 219,570.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00475.
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: 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: 25. 11. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-33121/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-23-400, faks 02/88-23-411.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 6a.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/2005.
II.5) Kratek opis: zavarovalniške storitve premoženja SB SG:
1. požarno zavarovanje,
2. zavarovanje odgovornosti,
3. zavarovanje elektronskih računalnikov,
4. vlomsko zavarovanje,
5. strojelomno zavarovanje,
6. zavarovanje stekla.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT – letna vrednost.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupna ponudbena vrednost – premija
– 95 točk,
– certiﬁkat kakovosti ISO 9001 – 5 točk.
Skupno število točk je 100.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-

tev: javno naročilo št. 6/2005: Zavarovalnica Maribor d.d., kontaktna oseba: Janez
Blagotinšek, Cankarjeva 3, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/23-32-485, 02/88-12-700,
faks 02/23-32-523, 02/88-12-737.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,371.885,45 SIT
– skupna vrednost – premija za obdobje 24
mesecev.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005,
Ob-23298/05.
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: 23. 11. 2005.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Št. 3/2005
Ob-33127/05
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: storitve.
Kategorija storitve: 7
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-13/2005.
II.5) Kratek opis: svetovalno-inženirske
storitve na področju informatizacije sodišč.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Odprte informacijske tehnologije,
Uroš Trojar s.p., kontaktna oseba: Uroš
Trojar, Puhova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/765-030, elektronska pošta:
uros.trojar@gmail.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: predvidena vrednost
pogodbe za obdobje od 17. 10. 2005 do
30. 11. 2006 je 20,688.889 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 10. 2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 11. 2005.
Vrhovno sodišče RS
Št. 747/05
Ob-33299/05
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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 24.
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.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 24.
II.5) Kratek opis: izvedba izobraževanja – ponudbe so se lahko oddale za
vse sklope ali po posameznih sklopih,
ki so bili:
1. sklop: izobraževanje za zaposlene od
I.–IV. stopnje izobrazbe,
2. sklop: izobraževanje za operativne
vodje s VI.–VII. stopnjo izobrazbe,
3. sklop: izobraževanje za sodelavce v
administraciji,
4. sklop: izobraževanje za ﬁzioterapevte,
delovne terapevte, socialne delavce in RTG
inženirje,
5. sklop: izobraževanje za medicinske
sestre.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): skupna 20,200.000 SIT oziroma za
1. sklop: 5 mio SIT, 2. sklop: 1 mio SIT,
3. sklop: 2,5 mio SIT, 4. sklop: 1 mio SIT,
5. sklop: 10,7 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najugodnejša končna ponudbena vrednost
za sklop 100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 48/05 za 1. sklop: izobraževanje za zaposlene od I.–IV. stopnje izobrazbe: Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-00-674,
faks 01/52-00-676.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 2,280.000 SIT
z DDV oziroma 1,900.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 48/05 za 2. sklop:
izobraževanje za operativne vodje s VI.–VII.
stopnjo izobrazbe: Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/52-00-674, faks 01/52-00-676.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 552.000 SIT z
DDV oziroma 460.000 SIT brez DDV.
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. 48/05 za 3. sklop:
izobraževanje za sodelavce v administraciji: Glotta Nova, d.o.o., Poljanska 95, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-00-674, faks
01/52-00-676.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 1,380.000 SIT
z DDV oziroma 1,150.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno

naročilo št. 48/05 za 4. sklop: izobraževanje
za ﬁzioterapevte, delovne terapevte, socialne
delavce in RTG inženirje: Glotta Nova, d.o.o.,
Poljanska 95, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/52-00-674, faks 01/52-00-676.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 552.000 SIT z
DDV oziroma 460.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 48/05 za 5. sklop:
izobraževanje za operativne vodje s VI.–VII.
stopnjo izobrazbe: GEA College Pic, d.o.o.,
Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/56-87-002, faks 01/56-88-213.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena pogodbe 5,040.000 SIT
z DDV oziroma 4,200.000 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:
22. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 380/05-16809/05 z dne 17. 6.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-33302/05
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.30.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00340/2005.
II.5) Kratek opis: tehtanje vozil v prostem prometnem toku na avtocestah v
upravljanju DARS d.d.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Cestel d.o.o., kontaktna
oseba: Robert Brozovič, Špruha 32, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/568-17-19, faks
01/568-60-99, elektronska pošta: info@cestel.si, internetni naslov: www.cestel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,973.087,83 SIT;
najnižja ponudba 14,973.087,83 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.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 00340/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 78 z dne 19. 8. 2005,
Ob-22328/05.
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: 24. 11. 2005.
DARS d.d.
Št. 430-82/2005/9
Ob-33314/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna oseba: Matjaž Jug, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-15-134, faks 01/24-15-344, elektronska pošta: gp.surs@gov.si, internetni naslov: http:www.stat.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 7.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.25.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-82/2005.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje licenčne
programske opreme Oracle za obdobje
od 1. 12. 2005 do 31. 12. 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-82/2005: Oracle Software d.o.o., kontaktna oseba: Andreja Močnik, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-88-868, faks 01/58-88-801, elektronska pošta: andreja.mocnik@oracle.com,
internetni naslov: http:/www.oracle.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 52.389,24 U$ 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-82/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 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.

Stran

8872 /

Št.

108 / 2. 12. 2005

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2005.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-33488/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktni osebi:
dr. Metka Gorišek in mag. Andrej Kryžanowski, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/47-87-400, faks 01/47-87-422, elektronska pošta: andrej.kryzanowski@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
Oddelek II: Predmet javnega naročila: izdelava projektno investicijske dokumentacije za pridobitev dovoljenj za gradnjo,
skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije: (1) investicijska dokumentacija, (2) projektna dokumentacija, (3)
poročilo o vplivih na okolje, (4) vloga za
ﬁnanciranje iz kohezijskih skladov, (5)
strokovni elaborati za investicijski projekt: "Ureditev oskrbe prebivalstva s
pitno vodo slovenske Istre in zalednega
kraškega območja".
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.22.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-3/2004-(13).
II.5) Kratek opis:
Ključni dokumenti: 1) Priprava izhodišč
za projektiranje, 2) Priprava projektne organiziranosti, 3) Idejna zasnova – obdelava
variantnih rešitev, 4) Dokument identiﬁkacije
investicijskega projekta, 5) Poročilo o vplivih na okolje, 6) Predinvesticijska zasnova,
7) Idejni projekt, 8) Investicijski program,
9) Analiza stroškov in koristi, 10) Vloga za
kohezijski sklad, 11) Projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni; s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference članov projektne skupine,
– ponudbena cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 402-00-3/2004-(13):
skupna ponudba: IEI, Inštitut za ekološki
inženiring, d.o.o., Ljubljanska ul. 9, 2000
Maribor + IBE, d.d., Hajdrihova 4, 1000
Ljubljana + Hidroinženiring, d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba:
dr. Uroš Krajnc, Ljubljanska ulica 9, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/300-48-11, faks
02/300-48-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 380,500.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-3/2004-(13).
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; objava JR v Ur. l. RS: Ob-19300/05
z dne 8. 7. 2005; objava v Uradnem glasilu
ES: 2005/S 129-128019 z dne 7. 7. 2005;
objava popravka JR v Ur. l. RS: Ob-21888/05
z dne 5. 8. 2005; objava popravka v Uradnem glasilu ES: 2005/S 149-148273 z dne
4. 8. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: v predhodno izvedenem odprtem postopku je naročnik prejel
dve ponudbi, vendar nobena od teh ni bila
pravilna.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-33494/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I B-27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 72.30.21, CPA:
72.30.22.
II.5) Kratek opis: priprava ﬁnančno
ovrednotenega programa izboljšave podatkov zemljiškega katastra in testiranje
metod poenostavljenih novih izmer.
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: priprava ﬁnančno ovrednotenega programa izboljšave podatkov zemljiškega katastra in testiranje metod poenostavljenih novih izmer: Geodetski zavod
Celje d.o.o., kontaktna oseba: Dominik Bovha, Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-67-00, elektronska pošta:
info@gz-ce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,990.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; delež: 49%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16892/05 z dne 17. 6. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-33495/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektron-

ska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve I B-27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 72.30.21, CPA:
72.30.22.
II.5) Kratek opis: prenos zbirke listin
zemljiškega katastra v digitalno obliko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena,
uspešno opravljen test.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: prenos zbirke listin zemljiškega katastra v digitalno obliko: Monolit d.o.o.,
kontaktna oseba: Rok Jesenko, Šmartinska
cesta 152G, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/546-67-60, faks 01/546-67-70, elektronska pošta: monolit@monolit.si, internetni
naslov: http://www.monolit.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,034.166,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da; vrednost (brez DDV): 18,765.145
SIT; delež: 59%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22478/05 z dne 19. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-33500/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RS, Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Mira Koren Mlačnik, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: Mira.koren@gov.si, internetni naslov: www.mszs.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-159/2004.
II.5) Kratek opis: najem s postopnim
odkupom (leasing) objekta Ekonomska
gimnazija Kranj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.104,166.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 404-01-159/2004: Hypo
Leasing podjetje za ﬁnanciranje d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Martinčič, Dunajska
cesta 117, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-44-00, faks 01/580-44-01, elektronska pošta: Dusan.martincic@hypo.si, internetni naslov: www.hypo-alpe-adria.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 2.265,552.082 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:
vrednost (brez DDV): 1.836,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-159/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 11. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
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: 16. 11. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 110-1/05
Ob-33516/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00436.
II.5) Kratek opis: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji HC Razdrto–
Vipava, etapa 2-2 od km 6,2 do km 10,1.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: ZAG, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 45,173.626,67 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.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00436.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 74/05 z dne 5. 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: 25. 11. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Ob-33550/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Aleš Brecelj, dr.
vet. med., Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/300-13-00,
faks 00386(0)1/300-13-56, elektronska
pošta: vurs@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/vurs/razpisi.php.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vakcinacija lisic – 2/2005.
II.5) Kratek opis: izvedba dveh akcij
cepljenja lisic proti steklini na območju
Republike Slovenije v jesenskem času v
letu 2005 in pomladanskem času v letu
2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
1. cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6/2005: Iris mednarodna trgovina d.o.o., kontaktni osebi:
Saša Jesenovec Ljubojević in Emil Mlinarič, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/200-66-88, faks
00386(0)1/200-66-60, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si, internetni naslov:
http://iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 139,260.000 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.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Datum oddaje javnega naročila:
10. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23469/05 z dne 2. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS
Ob-33558/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Neža Planinšič,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni pred-
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met: 72.26.20.00-9, dodatni predmeti:
72.26.30.00-6, 50.31.25.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMIS-3/2005-2.
II.5) Kratek opis: izgradnja in integracija ter osnovno in dopolnilno vzdrževanje
državnega portala e-VEM.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno za izgradnjo informacijskega sistema,
– ceno za osnovno vzdrževanje za 2
leti,
– ceno za dopolnilno vzdrževanje za 2
leti – cena za urno postavko (300 ur);
kadre: certiﬁkati (Java razvoj, Java Web
razvoj, NET razvoj (MSCSD), IBM Lotus
Domino razvoj (Certiﬁed Advanced Application Developer), Administracija Oracle
podatkovne baze (Oracle Database Administrator), Sistemska administracija IBM
Lotus Domino (Certiﬁed Advanced System
Administrator))
M = C1+C2+(C3*300) * (1- (Σ KC/100)*3)
pri čemer je M ocena ponujene opreme,
C1 predstavlja ceno izgradnje informacijskega sistema, C2 predstavlja ceno osnovnega vzdrževanja sistema za dve leti in C3
predstavlja ceno dopolnilnega vzdrževanja
sistema (pomnoženo s predvidenim številom ur dopolnilnega vzdrževanja). KC predstavlja seštevek pridobljenih certiﬁkatov ponudnikovih kadrov. Ugodnejša je ponudba
z manjšim M.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMIS-3/2005-2: SRC.SI
d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Žerko, Tržaška 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, elektronska pošta: src@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,662.580 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:
18. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne; z dne 14. 1. 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: 24. 11. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33559/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Neža Planinšič,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 50.32.20.00-8, dodatni predmet:
72.26.70.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ODCAVZ.IT-8/2005.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje strojne
in programske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 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. ODCAVZ.IT-8/2005:
Marand Inženiring d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Marčič, Cesta v Mestni log 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77,
faks 01/283-33-88, elektronska pošta: info@marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,734.582,52
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8.
2005, Ob-22085/05.
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: 24. 11. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33561/05
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: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka: 430-228/2005,
evidenčna številka javnega naročila:
44/05 VV.
II.5) Kratek opis: izdelava investicijske in kompletne projektne dokumentacije MP Sočerga:
1. izdelava investicijske dokumentacije,
2. izdelava projektne dokumentacije,
3. projektantski nadzor v času gradnje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 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. 44/05 VV: Projekt
d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Karmen Besednjak, Kidričeva 9/a, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. +386/5/338-00-00,
faks +386/5/302-44-93, elektronska pošta:
projekt@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,800.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-228/2005,
evidenčna številka javnega naročila:
44/05 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-25425/05 z dne 23. 9.
2005 in popravek Ob-26093/05 z dne
30. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; investicija MP Sočerga se bo delno investirala iz schengenskih virov.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-33563/05
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: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.20.00.00-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka: 430-230/2005,
evidenčna številka javnega naročila:
46/05 VV.
II.5) Kratek opis: izdelava investicijske in kompletne projektne dokumentacije MP Zavrč:
1. izdelava investicijske dokumentacije,
2. izdelava projektne dokumentacije,
3. projektantski nadzor v času gradnje.
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. 46/05 VV: Projekt
d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Karmen Besednjak, Kidričeva 9/a, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. +386/5/338-00-00,
faks +386/5/302-44-93, elektronska pošta:
projekt@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,600.000 SIT.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: številka:
430-230/2005, evidenčna številka javnega naročila: 46/05 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-26092/05 z dne 30. 9.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; investicija MP Zavrč se bo delno
investirala iz schengenskih virov.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 11. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 433-01-8/2005/15

Ob-33639/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Župančičeva ul. 3, 1502 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-61-00, faks
01/369-62-19.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve,
kategorija storitve: 7 - računalniške storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.32.20.00-4; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 72.25.00.00-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC-842.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ZKL01.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in nadgradnja aplikacije ZKL – upravljanje z
javnim dolgom za obdobje 24 mesecev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91,440.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: objavljena
merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Ixtlan Team d.o.o., Ravbarjeva
ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-29-00, faks 01/300-29-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 91,440.000 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.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
433-01-8/2005/15.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis
objaviti v UL: da; z dne 15. 7. 2005,
Ob-19728/05.
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: 28. 11. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
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Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 75/4599/2005
Ob-33316/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Barl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: bostjan.barl@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava steklenih izolatorjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(e) dodatno blago.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 184/2005: Elektronabava
d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Pšeker, Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-94-63, faks 01/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,990.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 184/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 24,990.000 SIT.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-33496/05
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., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elek-

tro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: univerzalni kabli
20 KV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 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.: 19/05: Eltima d.o.o., Šlandrova 8a, 1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 91,333.400 SIT.
Valuta: 60 dni.
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. 19/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 91,333.400 SIT. Valuta:
60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 78
z dne 19. 8. 2005, Ob-22558/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-33497/05
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., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izolatorji, opornice in
obesni material – sklop A, B in C.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,500.000 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.: 17/05: Tehmar d.o.o., Panonska ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39,611.300 SIT; sklop
A: 25,455.200 SIT, sklop B: 3,251.600 SIT,
sklop C: 10,904.500 SIT. Valuta: 60 dni.

Št.

108 / 2. 12. 2005 /

Stran

8875

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. 17/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 39,611.300 SIT; sklop A:
25,455.200 SIT, sklop B: 3,251.600 SIT,
sklop C: 10,904.500 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 78
z dne 19. 8. 2005, Ob-22556/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-33498/05
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., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: statični števci električne energije z DCL komunikacijo in
koncentratorji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 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.: 24/05: Elektronabava
d.o.o., Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 67,896.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
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. 24/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 67,896.000 SIT. Valuta:
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
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V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 74
z dne 5. 8. 2005, Ob-21783/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-33499/05
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., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: vijačni material in material za ozemljevanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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.: 8/05-A: Mini Tehno d.o.o.,
Flekušek 16, 2222 Jakobski Dol, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,934.815 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 8/05-B: Tehmar d.o.o.,
Panonska 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,794.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
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. 8/05-A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 11,934.815 SIT. Valuta:
120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 8/05-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 11,794.000 SIT. Valuta:
60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
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Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
– sklop A: 15. 7. 2005,
– sklop B: 16. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 47
z dne 13. 5. 2005, Ob-12910/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 11. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Gradnje
Ob-33130/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Vesna Kranjc, Ulica Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-20/2005-ident
112767.
II.5) Kratek opis: gradbeno-obrtniška in
instalacijska dela za preureditev skladišča v pisarniške prostore.
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. JN/OP-20/2005-ident
112767: IGZ-inženiring Borovnica d.o.o.,
kontaktna oseba: Ivan Malnar, inž. grad.,
Laze pri Borovnici 30/a, 1353 Borovnica, tel.
01/518-52-37, faks 01/519-06-57, elektronska pošta: Igz.inzeniring@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 45,934.545,80 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Vrednost (brez DDV): ta vrednost ni znana.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: ident-112767.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 45,934.545,80 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/OP-20/2005ident 112767.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 84 z dne 16. 9. 2005, Ob-24659/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 11. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.

Storitve
Št. 025228
Ob-33519/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/58-08-332, faks
+386/(0)1/58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 19 naba/05.
II.5) Kratek opis: servisiranje tovornih
vozil proizvajalca MAN.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT na leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 19 naba/05:
MAN Gospodarska vozila Slovenija d.o.o.,
kontaktna oseba: Bogdan Gregorčič, Brnčičeva ul. 35, SI-1231 Ljubljana–Črnuče,
Slovenija, tel. +386/(0)1/53-09-320, faks
+386/(0)1/53-09-343, elektronska pošta:
bogdan.gregorcic@si.man-mn.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 13,000.000 SIT na leto.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da;
vrednost (brez DDV): 7,500.000 SIT.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 19 naba/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 11. 2005.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Mednarodni razpisi
Ob-33549/05
Obvestilo o podpisu pogodbe
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (SVN): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Phare pisarna, kontaktna oseba: Marko Verbič,
vodja Oddelka za mednarodne odnose in
razvojno pomoč, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/478-90-69,
faks ++386/1/478-91-55, elektronska pošta: marko.verbic@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mkgp/eng/phare.php.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta pogodbe: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
– za sklope št. 1, 2, 3, 4, 6 in 7: glavni
predmet, glavni besednjak: 30.20.00.00-1,
dopolnilni besednjak: računalniška oprema
in blago; dodatni predmeti, glavni besednjak:
31.00.00.00-6, dopolnilni besednjak: električne naprave, aparati, oprema in potrošni material; dodatni predmeti, glavni besednjak:
72.00.000-5, dopolnilni besednjak: računalniki in podobne storitve; dodatni predmeti,
glavni besednjak: 80.00.000-4, dopolnilni besednjak: izobraževalne storitve;
– za sklop št. 5: glavni predmet, glavni
besednjak: 30.24.00.00-3, dopolnilni besednjak: programska oprema; dodatni predmeti,
glavni besednjak: 72.25.4000-0, dopolnilni
besednjak: testiranje programske opreme
in vzdrževanje; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 80.42.3310-1, dopolnilni besednjak: računalniško izobraževanje.
II.4) Naslov pogodbe s strani naročnika:
nadgradnja informacijskega sistema IAKS
ter ﬁtosanitarnega in veterinarskega informacijskega sistema.
II.5) Kratek opis: računalniki in podobna
oprema.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.1) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: ni primerno.
IV.2) Merila za izbiro:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov uspešnega ponudnika, pogodbenika oziroma izvajalca storitev:
– za sklope št. 1, 2, 3, 4, 6 in 7: Unistar
LC d.o.o., kontaktna oseba: Peter Dolenc,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/475-55-02, faks ++386/1/475-56-00,
elektronska pošta: peter.dolenc@unistarlc.si,
internetni naslov: www.unistarlc.si;
– za sklop št. 5: Gisdata d.o.o., kontaktna oseba: Ivo Štrubelj, Šmartinska
cesta 152, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/520-39-00, faks ++386/1/520-39-10,
elektronska pošta: info@gisdata.si, internetni naslov: www.gisdata.si.

V.1.2) Informacija o vrednosti pogodbe
oziroma najnižje in najvišje vrednosti, ki sta
bili ocenjeni (brez DDV): najnižja ponudba:
1,974.641 EUR (skupaj za sklope št. 1, 2,
3, 4, 6 in 7), najnižja ponudba: 203.849,60
EUR (za sklop št. 5).
V.2.1) Ali obstajajo možnosti, da bo pogodba sklenjena: ne.
VI.1) Ali je to obvestilo neobvezujoče:
da.
VI.3) Datum obvestila uspešnemu ponudniku: 31. 3. 2005 in 19. 7. 2005.
VI.4) Število prispelih ponudb: 4 in 1.
VI.5) Je bila pogodba najavljena v Uradnem listu: da; Uradni list EU, EuropeAid/
119458/D/S/SI z dne 7. 1. 2005; Uradni list
RS, Ob-15176/05 z dne 3. 6. 2005.
VI.6) Se pogodba nanaša na projekt/program ﬁnanciran iz EU sredstev:
da; Phare 2003 Nacionalni program za
Slovenijo, projekt št. SI0301.01, CRIS št.
2003/004-938.01, naslov projekta: nadgradnja informacijskega sistema IAKS ter ﬁtosanitarnega in veterinarskega informacijskega
sistema.
VI.7) Dodatne informacije: ponudnik za
sklop št. 5 je bil izbran na ponovljenem lokalnem odprtem razpisu.
VI.8) Navedba datuma oddaje objave:
25. 11. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-33551/05
Supply contract award notice
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Ministry of Agriculture, Forestry and Food of the Republic
of Slovenia, Phare Ofﬁce, for the attention
of: Mr. Marko Verbič, Head of Department
for International Affairs and Development
Assistance, Dunajska 58, 1000 Ljubljana,
Slovenia, telephone ++386/1/478-90-69,
fax ++386/1/478-91-55, electronic mail:
marko.verbic@gov.si, internet address:
http://www.gov.si/mkgp/eng/phare.php.
I.2) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Type of contract: supplies.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.1) Common Procurement Vocabulary
(CPV):
– for Lots 1, 2, 3, 4, 6 and 7: main object, main vocabulary: 30.20.00.00-1, supplementary vocabulary: computer equpment and supplies; additional object, main
vocabulary: 31.00.00.00-6, supplementary
vocabulary: electrical machinery, apparatus,
equipment and consumables; additional object, main vocabulary: 72.00.000-5, supplementary vocabulary: computer and related
services; additional object, main vocabulary:
80.00.000-4, supplementary vocabulary: educational services;
– for Lot 5: main object, main vocabulary:
30.24.00.00-3, supplementary vocabulary:
software; additional object, main vocabulary: 72.25.4000-0, supplementary vocabulary: software testing and maintenance
services; additional object, main vocabulary:
80.42.3310-1, supplementary vocabulary:
computer training services.
II.4) Title attributed to the contract by the
contracting authority: Upgrading the Information System within IACS and Phytosanitary and Veterinary Information System.
II.5) Short description: computer and related supply.
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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 7175101-01-01-0001 for
Lots 1, 2, 3, 4, 6 and 7: Unistar LC d.o.o., for
the attention of: Mr. Peter Dolenc, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
++386/1/475-55-02, fax ++386/1/475-56-00,
electronic mail: peter.dolenc@unistarlc.si,
internet address: www.unistarlc.si;
– contract No 7175101-01-01-0002
for Lot 5: Gisdata d.o.o., for the attention of: Mr. Ivo Štrubelj, Šmartinska cesta
152, 1000 Ljubljana, Slovenia, telephone
++386/1/520-39-00, fax ++386/1/520-39-10,
electronic mail: info@gisdata.si, internet address: www.gisdata.si.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken into
consideration (excluding VAT): lowest offer
1,974.641 EUR (for Lot 1, 2, 3, 4, 6 and 7),
lowest offer 203.849,60 EUR (for Lot 5).
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: yes.
VI.3) Date of contract award: 31. 3. 2005
and 19. 7. 2005.
VI.4) Number of tenders received: 4
and 1.
VI.5) Was this contract subject to a Notice in the Ofﬁcial Journal: yes; Ofﬁcial Journal EuropeAid/119458/D/S/SI of 7. 1. 2005,
Slovene Ofﬁcial Gazette Ob-15176/05 of
3. 6. 2005.
VI.6) Does this contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU Funds:
yes; Phare 2003 National Programme for
Slovenia, project No. SI0301.01, CRIS No.
2003/004-938.01, project title “Upgrading
the Information System within IACS and
Phytosanitary and Veterinary Information
System”.
VI.7) Other information: supplier for Lot
5 was rewarded after repeated local open
tendering for Lot 5.
VI.8) Date of dispatch of this notice
25. 11. 2005.
Ministry of Agriculture, Forestry
and Food of the Republic of Slovenia

Javni razpisi
Št. 67/2005

Ob-33300/05

Podaljšanje datuma
za oddajo vlog
Podaljšujemo datum za oddajo vlog na
razpis za dodelitev posojil pod ugodnejšimi
pogoji za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in kmetijstva v
Občini Pesnica, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005, Ob-26220/05,
na 31. 1. 2006.
Občina Pesnica
Nova kreditna banka Maribor d.d.
Ob-33325/05
Sprememba
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena
Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Ur.
l. RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02,
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33/03, 42/04, 8/05 in 41/05) (v nadaljevanju:
Splošni pogoji) Ekološki sklad Republike
Slovenije, javni sklad, objavlja spremembo
javnega razpisa Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za kreditiranje
okoljskih naložb občanov 33OB05A.
Javni razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS,
št. 72/05), se spremeni tako, da se v 2. točki (“2. Višina razpisanih sredstev”) znesek
“800 milijonov SIT” nadomesti z zneskom
“950 milijonov SIT”.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 66305-149/2005
Ob-33319/05
Na podlagi prvega odstavka 3. člena
Uredbe o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) in
Uredbe Komisije (EGS) o pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog (Uradni list
RS, št. 96/05) objavlja Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
javni razpis
za imenovanje dobrodelnih organizacij
za razdeljevanje hrane za leto 2006
I. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je imenovanje dobrodelnih organizacij,
ki bodo v okviru ukrepa dobave hrane iz intervencijskih zalog Skupnosti v korist najbolj
ogroženih oseb razdeljevale hrano najbolj
ogroženim osebam v Republiki Sloveniji za
leto 2006.
II. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo status humanitarne organizacije,
– da imajo vzpostavljeno mrežo za razdeljevanje hrane na lokalni ravni,
– da imajo ustrezne prostore in prostovoljce za razdeljevanje paketov, blaga in
obrokov ter transport,
– da imajo izdelane postopke za sledljivost razdeljenih količin hrane in upravičenosti prejemnikov in
– da vodijo računovodske evidence.
III. Dokazila, ki jih morajo ponudniki predložiti, kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev
Ponudniki, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo predložiti naslednja dokazila o
izpolnjevanju pogojev in popolnosti ponudbe:
1. prijavo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije,
2. odločbo o podelitvi statusa humanitarne organizacije oziroma zaporedno številko
iz razvida humanitarnih organizacij in
3. podpisano izjavo ponudnika o ustreznosti.
IV. Obvezna oblika in vsebina prijave
Popolna vloga mora vsebovati:
1. prijavni obrazec,
2. obrazec IP,
3. odločbo o podelitvi statusa humanitarne organizacije oziroma zaporedno številko
iz razvida humanitarnih organizacij.
V. Rok in način prijave na javni natečaj
Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni
natečaj predložiti Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve osebno ali priporočeno po pošti do 12. 12. 2005. Šteje se, da je
ponudba prispela pravočasno, če je zadnji
dan roka za oddajo do 12. ure oddana v
glavni pisarni Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, IV.
nadstropje, soba 22, ali če je zadnji dan roka
oddana po pošti kot priporočena pošiljka.
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Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti kuverti na naslov Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z
oznako v levem zgornjem kotu na prednji
strani kuverte, in sicer: »Prijava na javni razpis za imenovanje dobrodelnih organizacij
– Ne odpiraj – Vloga«.
V primeru poziva k dopolniti vloge, morajo biti le te označene enako kot vloga: Javni
razpis za imenovanje dobrodelnih organizacij – Ne odpiraj – Dopolnitev vloge.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov ponudnika.
Nepravilno označene kuverte bodo vrnjene ponudnikom neodprte.
Enako bodo neodprte vrnjene pisemske
kuverte, prejete po roku za dostavo vlog.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
Ponudba ali dopolnitev, ki je prispela k
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve po preteku razpisnega roka je prepozna. Prepozno prejete dopolnitve Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne
bo upoštevalo.
Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne
bodo popolne, ali če je ni podal ponudnik, ki
izpolnjuje predpisane pogoje, bo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve s sklepom zavrglo.

VI. Rok za izbor ponudnikov, izdajo odločbe in sklenitev pogodbe: minister za delo,
družino in socialne zadeve bo na podlagi
poročila o pregledu in presoji ponudb strokovne komisije, najkasneje v roku 15 dni po
prejemu poročila izbral ponudnike, s katerimi
bo Agencija RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja sklenila pogodbo za leto 2006.
VII. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v času uradnih ur, ki
so ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12.
ure in od 13. do 16. ure. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletnih straneh
pristojne službe Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve.
Dodatne informacije o javnem razpisu je
mogoče dobiti po telefonu ali osebno med 9.
in 10. uro od ponedeljka do petka v času do
zaključka razpisnega roka pri Danici Ošlaj
na tel. 01/478-33-89 in pri Marjeti Kovšca
na tel. 01/478-34-10.
Razpisna dokumentacija zajema:
– potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– prijavo na javni razpis,
– obrazec IP.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Št. 020-7/2005-1

Ob-33490/05
Pogodbe za donacije
dodeljene v letu 2005–2006

Finančni viri: Finančni memorandum, Nacionalni program Phare za Slovenijo 2003;
Sl 2003/004-938-16.
Donacije, dodeljene v okviru povabila za predložitev predlogov Znanstveni in tehnološki
podjetniški inkubatorji na univerzah – Phare Nacionalni program 2003, SI 2003/004-938-16,
Ob-16218/05, objavljenega na dan 10. 6. 2005
Trajanje
projekta (v
mesecih)

Znesek
donacije
(EUR)

Odstotek
celotnih
upravičenih
stroškov
projekta (%)

Koper

11

701.935,00

90%

Maribor

11

765.000,00

90%

10

623.333,04

88%

Prejemnik:
Ime & naslov

Naslov projekta

Kraj
projekta

Univerzitetni
inkubator
Primorske d.o.o.,
Titov trg 4,
6000 Koper
TehnoCenter
Univerze v
Mariboru d.o.o.,
Krekova ulica 2,
2000 Maribor
Mrežni
podjetniški
inkubator
savinjske regije,
Kidričeva ulica
25, 3000 Celje

Vzpostavitev
delovanja
Univerzitetnega
inkubatorja
Primorske
Spin-off inkubator
Univerze v
Mariboru

Mrežni spin-off
vzhodna
inkubator Univerze Slovenija
v Mariboru

Ministrstvo za gospodarstvo

Ob-33536/05
Na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV Slovenija
– ZRTVS-C (Ur. l. RS, št. 79/01) objavljamo
javni razpis
za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov

1. Naročnik, poštni naslov: RTV Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Opis predmeta javnega razpisa: zabavno izobraževalna oddaja 10 x 20 minut.
3. Navedba posamičnih delov javnega
razpisa, če se lahko ponudniki potegujejo
tudi samo za del predmeta javnega razpisa:
ponuditi je potrebno celotno serijo.
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4. Datum pričetka in dokončanja izvedbe
predmeta javnega razpisa: od podpisa pogodbe do najkasneje 30. 9. 2006.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RTV SLO –
www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javni
razpisi za avdiovizualna dela pod oznako
Javni razpis AV 004/2005. Razpisna dokumentacija v tiskani verziji bo na razpolago
za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu na
00386/1/475-21-86 – Služba za komercialne
zadeve in javna naročila in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, 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 (AV RTV 002/2005) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
6. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo – e-mail: milan.dekleva@rtvslo.si.
7. Polni naslov, datum in ura, kam in do
kdaj je potrebno predložiti ponudbo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s
pripisom »ne odpiraj – ponudba za javni razpis z oznako AV 004/2005 – zabavno izobraževalna serija – 10 x 20 minut. Ponudbo
je potrebno predložiti najkasneje do 19. 12.
2005 do 12. ure v vložišče RTV Slovenija.
8. Glavni pogoji glede ﬁnanciranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
9. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodeljena izvedba predmeta javnega razpisa: podpis pogodbe po
vzorcu pogodbe.
10. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika/ov in ﬁnančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora/jo izpolnjevati ponudnik/i: po razpisni dokumentaciji.
11. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: od vročitve sklepa o izbiri najprimernejšega ponudnika.
12. Merila za dodelitev naročila: po razpisni dokumentaciji.
13. Druge informacije o javnem razpisu:
po razpisni dokumentaciji.
RTV Slovenija, javni zavod
Št. 05-1500

Ob-33553/05

Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca za
programsko opremo (LOT SW) za HE
Zlatoličje in jez Melje
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: HE Zlatoličje in
jez Melje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti: izdelava aplikacijske programske opreme in
parametriranje sistema vodenja kot celote
kakor tudi njegovih posameznih naprav, tovarniška preizkušanja, stavljanje v pogon in
aktivnosti v času preizkusnega obratovanja,
šolanje naročnikovega osebja in izdelava
dokumentacije.
3. Roki za izvedbo del:
– začetek tovarniških preizkusov: 19. 4.
2006,
– prevzem vseh del: 31. 12. 2009.
Podrobnejši roki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
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.
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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: 16. 12. 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 SW – HE Zlatoličje
in jez Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892,
faks 02/30-05-899 do 16. 12. 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: 9. 1. 2006 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:
9. 1. 2006 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 vsaj 2
projekta na opremi Siemens (PCS7, Simcode in krmilnikih serije S7-XXX) enakega
ali večjega obsega, kot je zahtevano v tem
razpisu.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

javni razpis
za soﬁnanciranje izvajalcev letnega
programa športa v Občini Ajdovščina
I. Občina Ajdovščina bo v letu 2006 soﬁnancirala naslednje športne programe:
1. športno vzgojo otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa,
2. športno rekreacijo,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov,
6. usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
7. znanstveno-raziskovalno dejavnost,
8. založniško dejavnost,
9. udeležbo in organizacijo mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih
športnih prireditev,
10. informacijski sistem na področju
športa,
11. delovanje športnih zvez na ravni lokalne skupnosti,
12. gradnjo in adaptacijo športnih objektov ter nabavo opreme.
II. Programi in izvajalci bodo izbrani in
soﬁnancirani po merilih iz Pravilnika o soﬁnanciranju izvajalcev letnega programa
športa v Občini Ajdovščina.
III. Na razpis se lahko prijavijo: športna društva, zveze športnih društev, ki jih
ustanovijo športna društva s sedežem na
območju občine, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so
na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju
športa, razen izjem, ki jih pravilnik posebej
predvideva, ustanove, ki so ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neproﬁtne, zavodi za področja
vzgoje in izobraževanja.
Prijavitelj mora imeti sedež v Občini Ajdovščina, razen izjem, ki jih Pravilnik o soﬁnanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina posebej predvideva.
III. Rok za prijavo programov je 4. 1.
2006. Prijave v zaprti kuverti z oznako
Športni programi 2006 – ne odpiraj in naziv
prijavitelja, se pošlje po pošti ali odda na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina. Šteje se, da je prijava
pravočasna, če je bila oddana zadnji dan
roka za oddajo prijav po pošti priporočeno
ali osebno oddana v informacijsko pisarno
občinske uprave do 15. ure.
Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v informacijski
pisarni Občine Ajdovščina ali na spletnih
straneh občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko razpisi.
Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na tel. 05/365-91-23 – Gordana
Krkoč.
IV. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci
prejeli v roku 45 dni po sprejetju proračuna.
Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba
o soﬁnanciranju.
Občina Ajdovščina

Št. 403-292/2005
Ob-33158/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 25/98) in 6. člena Pravilnika
o soﬁnanciranju izvajalcev letnega progra-

Št. 0701/2005
Ob-33315/05
Na podlagi 7. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) ter na podlagi
5., 6., in 7. člena Pravilnika o soﬁnancira-

ma športa v Občini Ajdovščina (Ur. l. RS,
št. 4/05), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, Ajdovščina, objavlja
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nju športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik št. 1/03) objavlja Mestna občina
Velenje
javni razpis
za soﬁnanciranje programov športa v
Mestni občini Velenje v letu 2006
I. Predmet razpisa
MO Velenje z Odlokom o proračunu MO
Velenje za leto 2006 in z letnim programom
športa MO Velenje za leto 2006 zagotavlja
namenska sredstva za izvajanje športnih
programov v MO Velenje. Namenska sredstva se delijo po vsebinah Nacionalnega
programa športa, kot sledi:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine.
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
– interesna športna dejavnost študentov.
2. Športna rekreacija.
3. Kakovostni in vrhunski šport.
4. Šport invalidov.
5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
6. Znanstvenoraziskovalna dejavnost.
7. Založniška dejavnost.
8. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve.
9. Informacijski sistem na področju športa.
10. Delovanje društev in športnih zvez
na ravni lokalne skupnosti.
II. Pogoji soﬁnanciranja
Pravico do soﬁnanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Velenje ali so
registrirani izključno na regijskem nivoju in
vključujejo tudi občane Občine Velenje,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo,
– so člani Športne zveze Velenje.
Kot kandidati za soﬁnanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko,
ob izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem na območju Občine Velenje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje
pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis
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ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno
z razpisno dokumentacijo, v letu 2006 ne
bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna Občine Velenje.
Posamezni izvajalci športnih programov
lahko s svojimi programi za proračunska
sredstva lokalne skupnosti, po posameznih
vsebinah, navedenih v točki I., kandidirajo
na razpisu le enkrat. Športne zveze lahko za
sredstva za športne programe kandidirajo le
z lastnimi športnimi programi.
III. Rok in način prijave
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo
na priloženih izpolnjenih obrazcih, z vsemi
zahtevanimi prilogami.
Obrazci bodo na voljo tudi na spletni
strani http//:www.velenje.si.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je
bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v vložišču Mestne občine Velenje.
Prijava mora biti podana v zapečateni
kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti
razviden pripis “Razpis – šport 2006”, na
hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene v kuverti v
dveh izvodih vložišču MO Velenje najkasneje do 16. 1. 2006 do 12. ure. Po tem datumu
prejetih prijav komisija ne bo upoštevala v
postopku točkovanja in razdelitve sredstev.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge,
bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vlog
bodo imeli na voljo dodatni sedemdnevni
rok. Kolikor kandidat v določenem roku ne
bo dopolnil vloge bo le-ta zavržena.
IV. Vsebina prijave
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in
pregledno. Kandidat izpolni glede na vsebino programa ustrezen obrazec za vsak
posamezen program in za vsako posamezno skupino.
Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo.
V. Informiranje kandidatov
Vse dodatno potrebne informacije lahko
kandidati pridobijo: v ponedeljek, sredo in
petek od 8. do 13. ure na naslednjih naslovih: Mestna občina Velenje, Urad za negospodarske javne službe, tel. 03/896-16-77,
Športna zveza Velenje, Šaleška 3 Velenje,
03/897-54-10.
Z izbranimi izvajalci bomo podpisali pogodbe o soﬁnanciranju.
Mestna občina Velenje
Št. 140-01-3/05
Ob-33565/05
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo),
6. točke 8. člena Statuta občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja št. 5/99 in 20/03),
9. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja št. 7/99) Občina
Hrastnik objavlja
javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje
javne zdravstvene službe na področju
splošne medicine na območju Občine
Hrastnik v prostorih ambulante na Dolu
pri Hrastniku, Trg borcev NOB 13

1. Naročnik (koncedent): Občina Hrastnik.
2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni na podlagi razpisa: 1 program splošne
medicine.
3. Predmet koncesij: izvajanje javne
zdravstvene službe na področju splošne
medicine.
4. Koncedent zagotavlja koncesionarju
pridobitev stanovanja oziroma pomoč pri rešitvi stanovanjskega vprašanja, brezplačno
uporabo poslovnega prostora in določeno
pomoč pri nabavi opreme.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se bo pričela izvajati najkasneje v enem letu po podpisu pogodbe med
koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
nedoločen čas.
6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je ﬁzična oseba:
6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezno
opremo in kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice.
7. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
7.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
7.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo (velja za
izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
7.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja
za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
7.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
7.1.4. da ima zagotovljene ustrezno
opremo in kadre;
7.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi.
8. Kriteriji in merila za izbiro kandidata:
– opravljena specializacija na področju
splošne ali družinske medicine: 25 točk;
– kvaliteta strokovnega dela na področju
splošne medicine v letu 2004: maksimalno
število točk 25;
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni
skupnosti v obdobju 2002-2004: maksimalno število točk 5.
9. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature
Ne glede na način dostave, morajo kandidature prispeti na naslov: Občina Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v 15
dneh po tej objavi do najkasneje 12. ure.
Kandidaturo je potrebno poslati po pošti
oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis: »splošna medicina«,
– naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis: »splošna
medicina« je lahko samo ena kandidatura.
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10. Rok, v katerem bodo kandidati za
podelitev koncesije obveščeni o izbiri: o
izbiri bo odločil direktor Občinske uprave
občine Hrastnik z upravno odločbo, ki bo
izdana najkasneje v 10 dneh po prejemu
poročila razpisne komisije. V roku 30 dni
po dokončnosti upravne odločbe bo Občina
Hrastnik s koncesionarjem sklenila pogodbo
o koncesiji.
11. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Hrastnik, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v vložišču
Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430
Hrastnik. Dodatne informacije pa lahko dobijo pri Bredi Šterbucl, tel. 03/56-54-390,
faks 03/56-44-041, elektronski naslov: breda.sterbucl@hrastnik.si.
Občina Hrastnik
Št. 653/2005
Ob-33503/05
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, objavlja na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), načrta prodaje stvarnega premoženja občine, sprejetega z Odlokom o proračunu Občine Trbovlje za leto 2005, (Uradni vestnik Zasavja,
št. 22/04, 11/05), ter Odloka o ureditvenem
načrtu za območje urejanja P7/1 – Nasipi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 10/02, 5/04 in
13/05)
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je: gradbena parcela,
ki se nahaja na območju urejanja z Odlokom
o ureditvenem načrtu za območje urejanja
P7/1 – Nasipi (Uradni vestnik Zasavja, št.
10/2, 5/04 in 13/05), namenjena za gradnjo
proizvodno poslovnega objekta, v skupni površini ca. 3.601 m2, z naslednjimi zemljiškoknjižnimi in katastrskimi podatki:

Izklicna cena za prej opisano gradbeno
parcelo znaša 6,000.000 SIT, brez morebitnega 20% DDV.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka 2. 12.
2005 na Občinski upravi občine Trbovlje v
občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne
obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8.
do 14.30, ob sredah od 8. do 16.30, ob
petkih pa od 8. do 12.30, v pisarni 47/II, na
voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni
del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Od kupca se zahteva, da se s kupoprodajno pogodbo obveže:
– da bo najkasneje do 1. 6. 2006 na UE
Trbovlje podal popolno vlogo za gradbeno dovoljenje in da bo v letu 2006 pričel z
gradnjo objekta za opravljanje proizvodno
poslovne dejavnosti;
– da bo najkasneje v roku enega leta
od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja
zgradil objekt za opravljanje proizvodno poslovne dejavnosti;
– da bo v novozgrajenih poslovnih prostorih organiziral proizvodno poslovno dejavnost najkasneje v roku enega leta od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja;
– da bo do konca leta 2007 zaposlil najmanj 10 ljudi, do konca leta 2008 pa še najmanj dodatnih 10 ljudi, torej skupaj najmanj
20 ljudi.
4. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
ponedeljka, 12. 12. 2005, do 10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do
roka prispele na prodajalčev naslov.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov Občina Trbovlje,
Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako »Ponudba za nakup zemljišč OIC Nasipi – ne
odpiraj«.
6. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 8. 12. 2005 plačati varščino, ki znaša

Parc. št.
Kultura
Površina v m2
Z.k. vložek
K.o
1493/3 – del
neplodno
592
2475
Trbovlje
1493/11
neplodno
340
»
»
1493/14
neplodno
219
2317
»
1397/86
njiva
196
»
»
1397/166 – del
pot
56
»
»
1397/168 – del
gozd
250
»
»
1397/169 – del
gozd
1093
»
»
1811/62
neplodno
852
1040
»
Skupna površina:
3601 m2 CCA
Opomba: parc. št. 1397/166 in 1397/169 sta na podlagi geodetske odločbe postali parc.
št. 1397/387 in 1397/388, vendar v ZK sprememba še ni vključena.
Zazidljivost zgoraj navedenih parcel, pri
kateri je upoštevan priobalni pas širine pet
metrov in ga bo moral pri gradnji upoštevati
tudi kupec, znaša:

10% izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122,
s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč.

Parc. št.
Kultura
Površina v m2
Zazidljivi del v m2
1493/3 – del
neplodno
592
1493/11
neplodno
340
104
1493/14
neplodno
219
1397/86
njiva
196
1397/387 – del
pot
56
1397/168 – del
gozd
250
1397/388 – del
gozd
1093
1811/62
neplodno
852
625
Skupna površina:
3601 m2
729 m2 CCA
Opomba: trenutni priobalni pas znaša 10 m, vendar ga bo prodajalec prilagodil zakonsko
določenemu, ki znaša 5 m.
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7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki, ki:
– imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje,
– ki imajo na dan objave tega razpisa
zaposlenih najmanj 40 ljudi,
– niso in ves čas svojega obstoja niso
bili v postopku prisilne poravnave ali v stečajnem postopku in
– so v zadnjih petih letih vsako leto poslovali z dobičkom poslovnega leta.
Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni, samostojni podjetniki pa priglasitveni list. Ponudniki morajo v ponudbi navesti
svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj
naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni,
potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da
sprejemajo vse razpisne pogoje, določene
v tem javnem razpisu, pisno izjavo o številu
zaposlenih na dan objave tega razpisa, pisno izjavo, da niso in ves čas svojega obstoja
niso bili v postopku prisilne poravnave ali v
stečajnem postopku, kopijo izkaza poslovnega izida za obdobje od leta 2000 do leta
2004 ter poslovni načrt do leta 2010.
8. Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje do 20. 12. 2005 in poravnati kupnino v
celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Bistven pogoj,
od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost
kupoprodajne pogodbe, je izpolnitev vseh
pogojev, navedenih v 3. točki tega razpisa in
celovito ter pravočasno plačilo kupnine.
9. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitvijo, plačilom davčnih dajatev na promet nepremičnin in drugih davščin (morebitni DDV), notarsko overitvijo prodajalčevega
podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpisom
v zemljiško knjigo.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali Občinski svet občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
11. Odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
12. 12. 2005 ob 12. uri v občinski upravni
zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje.
12. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
13. Merili za izbor najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh ostali razpisnih pogojev, sta število novih delovnih mest
(80%) in ponujena kupnina (20%).
14. O izbiri najugodnejšega ponudniku
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena najkasneje v 8 dneh od
odpiranja ponudb.
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18. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem tel. dogovoru na št. 03/56-27-981,
kjer so na voljo tudi druge informacije. Kontaktna oseba je Maja Hvala.
Občina Trbovlje
Št. 2489/2005
Ob-33523/05
Na podlagi 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 42/00, 30/01
in 29/03), Zakona o poslovnih stavbah in
poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74,
34/88 in Ur. l. RS, št. 3/00 in 102/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in
občine (Ur. l. RS, št. 12/03), Pravilnikom
o oddajanju poslovnih prostorov v najem
(Uradne objave, št. 6/03 in 7/03) in sklepa
komisije za poslovne prostore z dne 14. 4.
2004, objavlja
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
z zbiranjem pisnih ponudb
1. Koper, Trubarjeva 6, usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v
izmeri 74,93 m2, oddajamo za trgovinsko
dejavnost. Izklicna cena mesečne najemnine znaša v mesecu novembru 2005, 84.311
SIT.
2. Koper, Trubarjeva 6, pomožni poslovni
prostor, v izmeri 50 m2, oddajamo za skladiščno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša v mesecu novembru 2005,
28.856 SIT.
3. Koper, Mužčev trg 8, usposobljen poslovni prostor s pridobljenim uporabnim dovoljenjem v izmeri, 52,17 m2, za pisarniško
dejavnost ali obrtno storitveno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša za mesec
november 2005, 65.936 SIT.
4. Koper, Bazoviška 21, usposobljen poslovni prostor s pridobljenim uporabnim dovoljenjem in skladiščnim prostorom, vse v
skupni izmeri 95,05 m2, oddajamo za gostinsko dejavnost. Izklicna mesečna najemnina
za mesec november 2005, znaša 93.142
SIT.
5. Koper, Pristaniška 5, neusposobljen
poslovni prostor v izmeri 25 m2, oddajamo
za pisarniško ali obrtno storitveno dejavnost.
Izklicna mesečna najemnina za mesec november 2005, znaša 41.220 SIT.
Vsi prostori se oddajo v najem za nedoločen čas. V izklicni mesečni najemnini DDV
ni obračunan v skladu z 2. točko prvega odstavka 27. člena Zakona o DDV.
Razpisno dokumentacijo za prijavo na
razpis lahko dobite v času trajanja razpisa,
in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure
in ob sredah od 14. do 17. ure, v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10,
Koper (pritličje desno).
Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu
varščine v višini treh mesečnih ponujenih
najemnin, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba
za najem poslovnega prostora v ... (vpisati
tudi naslov prostora na katerega se nanaša
ponudba) z oznako K361-13/2004«, mora
prispeti v zaprti in označeni ovojnici najkasneje do 19. 12. 2005 na naslov: Mestna
občina Koper, Verdijeva ul. št. 10, (po pošti,
ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, pritličje desno). Na hrbtni strani
kuverte mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja.
Ponudbe bodo po poteku razpisnega
roka komisijsko odprte. Nepopolnih in ne-
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pravočasnih ponudb komisija ne bo upoštevala. Prav tako ne bo upoštevala vlog ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni
prostor Mestne občine Koper, vendar kršijo
določila najemne pogodbe.
Pri določitvi najugodnejšega ponudnika,
komisija uporablja določbe Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem. Če
komisija med ponudniki ne bo mogla izbrati
najemnika, lahko izvede licitacijo oziroma si
pridržuje pravico, da ponovi objavo javnega
razpisa.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan
v roku 30 dni skleniti pogodbo o najemu
poslovnega prostora v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik.
Najemodajalec si pridržuje pravico, da
po pregledu ponudb ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov.
Interesentom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodnem telefonskem dogovoru s strokovno službo Urada za
nepremičnine, tel. 05/66-46-275. Razpis in
razpisni pogoji z razpisno dokumentacijo so
na vpogled tudi na oglasni deski in spletni
strani Mestne občine Koper: www.koper.si.
Mestna občina Koper
Ob-33664/05
Občina Postojna objavlja na podlagi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Uradni list RS, št. 4/97)
javni razpis
za oddajo poslovnih prostorov v najem
V najem se odda naslednji poslovni prostor:
– na Jenkovi ulici 3 v Postojni – poslovni
prostor zajema naslednje prostore: pisarna
v izmeri 19,57 m2, pisarna v izmeri 16,31 m2,
prostor za arhiv v izmeri 7,50 m2 ter skupne
sanitarije v izmeri 3 m2.
Pri postopku oddaje poslovnih prostorov
in izračunu višine najemnine, ki je odvisna
od dejavnosti, se uporabljajo določila Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem v
Občini Postojna.
Prednost za oddajo poslovnega prostora
imajo ostali najemniki na Jenkovi ulici 3 ali
pravosodne oziroma družbene dejavnosti.
Rok za prijavo je najkasneje do 31. 12.
2005, po tem datumu pa se poslovni prostori oddajo interesentom, ki bodo prvi poslali
vlogo. Vloge, ki morajo vsebovati podatke o
najemniku in dejavnosti pošljejo interesenti
priporočeno po pošti na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
Občina Postojna

Javne dražbe
Št. 465-01/05-5333
Ob-33326/05
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), in sklepa Občinskega sveta občine Ljutomer št. 465-02-OS/
05-5265 z dne 23. 11. 2005, objavlja Občina
Ljutomer na osnovi sklepa sprejetega na
seji Komisije o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanja s stvarnim premoženjem Občine
Ljutomer dne 4. 11. 2005

javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.
2. Predmet javne dražbe: stavbna zemljišča v Ljutomeru:
– parc. št. 1630/3 njiva 2 v izmeri 931 m2
k.o. Ljutomer,
– parc. št. 1630/2 njiva 2 v izmeri 5093 m2
k.o. Ljutomer,
– parc. št. 1626/3 travnik 3 v izmeri
1547 m2 in parc. št. 1630/1 njiva 2 v izmeri
1480 m2 k.o. Ljutomer,
– parc. št. 1626/1 travnik 3 v izmeri
4519 m2 in parc. št. 1630/4 njiva 2 v izmeri
1759 m2 k.o. Ljutomer.
Zemljišča so namenjena izgradnji poslovnih objektov. Rok izgradnje objekta v 5
let od podpisa kupoprodajne pogodbe.
Zemljišča so naprodaj po sistemu videno
– kupljeno.
Odtujitev nepremičnine pred izpolnitvijo vseh pogojev iz kupoprodajne pogodbe
ni možna. V primeru, da kupec ne bo izpolnil pogojev iz kupoprodajne pogodbe,
je dolžan nepremično vrniti v last Občini
Ljutomer, po enaki ceni kot jo je kupil, brez
revalorizacije.
3. Vrsta pravnega posla: prodaja.
4. Izklicna cena: 3.421 SIT/m2 zemljišča
(brez DDV).
Najnižji znesek višanja: 100 SIT.
Kupnina se revalorizira z indeksom rasti
cen v stanovanjski gradnji na dan podpisa
kupoprodajne pogodbe.
Kupnina zajema vrednost stavbnega
zemljišča in stroške komunalne opreme.
V strošek komunalne opreme ni zajet
strošek priključitve oziroma napajanja objekta z električno energijo, kar se zavežejo urediti kupci na svoje stroške. Strošek
komunalne opreme prav tako ne vključuje
stroškov izvedbe priključkov objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks.
Stroške v zvezi s prenosom lastništva
(notarski zapis, overitev, DDV) in parcelacije
zemljišč krijejo kupci. Ponudniki sami nosijo
stroške v zvezi s pripravo ponudbe.
5. Način in rok plačila kupnine: kupci se
zavežejo kupnino plačati v roku 8 dni od izstavitve računa. Pred plačilom kupnine in
ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni
možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu
ne vrne.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo izvedena v ponedeljek, dne 19. 12. 2005
ob 13. uri v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje).
7. Višina kavcije
Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe
dolžni plačati kavcijo v višini 10% od vrednosti parcele oziroma zemljišča (za katerega
bodo podali svojo ponudbo) na račun Občine Ljutomer št. 01263-0100013693.
Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna
v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne
(brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida
dražbe.
8. Informacije o javni dražbi: interesenti
lahko dobijo dodatne informacije na Občini
Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba št. 115, pri
Lilijani Koser, tel. 02/584-90-50.
9. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo vse ﬁzične
in pravne osebe, ki pred pričetkom javne
dražbe predložijo:
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– svoje podatke (naziv, naslov, davčno in
matično številko oziroma EMŠO),
– potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne
osebe),
– potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne
osebe),
– dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS,
– dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani
kavciji.
10. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na njegovi strani, ponudnik
zadrži njegovo kavcijo.
11. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom
ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek kadarkoli do sklenitve pravnega
posla ustavi.
Občina Ljutomer
Št. 031-01-63/2005-20
Ob-33542/05
Občina Mirna Peč na podlagi sprejetih posamičnih programov prodaje občinskega
stvarnega
premoženja
št.
416-01-03-02/2005(10) z dne 6. 9. 2005 in
416-01-03-04/2005(10) z dne 18. 11. 2005,
določili Statuta Občine Mirna Peč ter Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), objavlja
javni dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so nepremičnine last
Občine Mirna Peč, ki so vpisane v zemljiškoknjižnih vložkih št:
1. 452 k.o. Globodol, in sicer parcelo št.
2580 gospodarsko poslopje v izmeri 27 m2,
dvorišče v izmeri 1609 m2, poslovna stavba
v izmeri 276 m2 – objekt bivše podružnične
osnovne šole v Globodolu, za izklicno ceno
12,365.440 SIT,
2. 797 k.o. Hmeljčič, in sicer parceli št.
1768 travnik v izmeri 637 m2 in 1769 travnik
v izmeri 557 m2, ki se nahajata v Dolenji
vasi, za izklicno ceno 603.113 SIT,
3. 797 k.o. Hmeljčič, in sicer parceli št.
2583/1 travnik v izmeri 522 m2 in 2584/1
pašnik v izmeri 1.309 m2, ki se nahajata
v Poljanski gori, za izklicno ceno 244.009
SIT,
4. 797 k.o. Hmeljčič, in sicer parceli št.
2583/3 travnik v izmeri 216 m2 in 2584/3
pašnik v izmeri 813 m2, ki se nahajata v Poljanski gori, za izklicno ceno 143.142 SIT,
5. 797 k.o. Hmeljčič, in sicer parcele
št. 1390 vinograd v izmeri 550 m2 in 1391
pašnik v izmeri 1536 m2, vinograd v izmeri
1494 m2, 317.S gospodarsko poslopje v izmeri 135 m2, ki se nahajajo v Šentjurski gori,
za izklicno ceno 1,183.142 SIT,
6. 797 k.o. Hmeljčič, in sicer parcele številka 211/1.S stavbišče v izmeri 395 m2 in
1674/3 sadovnjak v izmeri 759 m2, ki se
nahajata v Dolenji vasi, za izklicno ceno
3,877.440 SIT,
7. 797, k.o. Hmeljčič, in sicer parcele
215.S stavbišče v izmeri 486 m2 in 1759
travnik v izmeri 1190 m2, 1762 travnik v izmeri 1694 m2, ki se nahajajo v Dolenji vasi,
za izklicno ceno 5,264.851 SIT,
8. 1398, k.o. Golobinjek, in sicer parcela
številka 1855 pašnik v izmeri 8992 m2, za
izklicno ceno 593.922 SIT.

II. Nepremičnine opredeljene v I. točki
tega razpisa bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, 20. 12. 2005 ob 10. uri v
sejni sobi Občine Mirna Peč, Trg 2, 8216
Mirna Peč.
III. Pogoji javne dražbe so:
1. da na javni dražbi lahko sodelujejo
ﬁzične oseb, pravne osebe in samostojni
podjetniki, ki izpolnjujejo določila te javne
dražbe;
2. da dražitelj pred pričetkom licitacije
obvezno predložiti komisiji za javno dražbo
dokazilo o registraciji, ﬁzične osebe – državljani Republike Slovenije pa osebno izkaznico ali potni list, državljani EU pa originalno
potrdilo o državljanstvu;
3. da ponudnik pred pričetkom dražbe
predloži komisiji za dražbo dokazilo o plačilu
10% kavcije od izklicne cene, ki jo mora plačati na transakcijski račun Občine Mirna Peč,
št. 01370-0100015628 pri UJP Urad Novo
mesto, sklic na številko 11 76694-7221002zap. št. nepremičnine, in sicer do 19. 12.
2005 do 12. ure. Ponudnikom, ki na dražbi
ne bodo uspeli, se bo plačana kavcija vrnila
v roku 10 dni brez obresti;
4. da zastopnik pravne osebe, ki sodeluje na javni dražbi, pred dražbo predloži
komisiji za javno dražbo pooblastilo zastopnika pravne osebe oziroma samostojnega
podjetnika;
5. da ponudnik, pred pričetkom javne
dražbe komisiji za javno dražbo predloži
posebno zavezujočo pisno izjavo, da so mu
poznani pogoji, ki jih je postavila občina v
zvezi nepremičninama s parcelnima številkama 1674/3 in 211/1.S k.o. Hmeljčič, in sicer, da se bodoči kupec zavezuje, da bo dovolil uporabo in odprodajo SV dela zemljišča
1674/3 k.o. Hmeljčič, ki meji na parcelno
številko 1670/5 k.o. Hmeljič, zaradi ureditve
dostopne poti po mejah parcel 1755, 279.S,
211/2.S in 1757, 211/1.S in 1674/3 vse k.o.
Hmeljčič in skozi parcelo 1670/5 k.o. Hmeljčič do parcele 1670/6 k.o. Hmeljčič.
IV. Pogoji za sklenitev prodajne pogodbe:
1. da mora najboljši ponudnik skleniti
prodajno pogodbo, v roku 8 dni po izvedeni
javni dražbi in za kmetijska zemljišča v roku
8 dni, ko se izteče ponudba za prodajo na
oglasni deski Upravne enote Novo mesto.
Kolikor ponudnik ne podpiše pogodbe izgubi
plačano varščino, občina pa lahko na podpis
pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika;
2. za nepremičnine, navedene v 1. točki predmeta prodaje, se pogodba sklene v
roku 8 dni po sprejemu sklepu o potrditvi
prodajne pogodbe na Občinskem svetu občine Mirna Peč;
3. če je uveljavljena predkupna pravica
po Zakonu o kmetijskih zemljiščih in Zakonu o gozdovih, se sklene prodajna pogodba
s predkupnim upravičencem, kupec, ki je
na dražbi uspel pa dobi vrnjeno plačano
kavcijo;
4. da mora kupec celotno preostalo kupnino plačati v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe, plačana varščina pa se mu kot
ara všteje v kupnino;
5. da se v prodajno pogodbo vnesejo
tudi zahteve iz III./5. točke tega javnega
razpisa;
6. da se bodo nepremičnine prodajale za
najmanj izklicno ceno. Kupec poleg kupnine, plača še davek na dodano vrednost ali
2% davek na promet nepremičnin, notarske
stroške in stroške za vpis v zemljiško knjigo
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ter stroške za sestavo prodajne pogodbe v
višini do 70.000 SIT;
7. da se prodaja opravlja po sistemu »videno-kupljeno« ter da se kupec odpoveduje
vsem zahtevkom iz naslova kvantitete in
kvalitete nepremičnine;
8. da se izročitev nepremičnine v posest
izvede takoj ob plačilu celotne kupnine.
V. Pravila javne dražbe:
1. dražbo vodi predsednik komisije in
dva člana, ki jih s sklepom imenuje župan
Občine Mirna Peč;
2. draži lahko samo predstavnik ponudnika, ki je dokazal, da je plačal varščino;
3. kupnina se viša za 10% izklicne cene
posamezne nepremičnine;
4. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba;
5. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno in izpolnjuje druge s to dražbo in
predpisi določene pogoje;
6. dražba je končana, ko predsednik komisije trikrat zaporedoma ponovi isto najvišjo ponudbo;
7. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe;
8. postopek dražbe se lahko s sklepom
župana ustavi, če za to obstaja utemeljen
razlog.
Natančnejše podatke o nepremičninah,
o ogledih nepremičnin na kraju samem ter
ostale informacije o pogojih in sodelovanju
na javnem razpisu lahko dobite na naslovu
občine ali po tel. 07/39-36-104, kontaktna
oseba: Vladimira Fabjan Barbo, vsak dan
od 8. do 12. ure.
Občina Mirna Peč
Ob-33543/05
Občina Piran, Tartinijev trg 2, Piran, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), 102. člena Statuta Občine Piran
ter sklepa Občinskega sveta občine Piran,
št. 46502-114/2005 z dne 27. 10. 2005 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,
tel. 05/67-10-351, faks 05/67-10-339, email: obcina.piran@piran.si.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je kompleks nepremičnin v Fiesi, ki ga sestavljajo: parc. št. 54,
parc. št 58, del parc. št. 55, del parc. št. 56,
parc. št. 57, parc. št. 60/1, parc. št. 64/1,
parc. št. 64/4, del 67/1, del 79/1, vse k.o.
Portorož, v skupni izmeri ca. 21.585 m2, za
izhodiščno ceno 1.058,000.000 SIT.
Nepremičnine se prodajo kot kompleks,
po opravljeni parcelaciji se uskladi točna površina zemljišč in izhodiščna cena.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 250.000 SIT.
IV. Splošni poslovni pogoji: postopek javne dražbe in sklenitev prodajne pogodbe
poteka v skladu s splošnimi pogoji organizatorja javne dražbe. Potek javne dražbe se
zvočno in video snema.
V. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, katere besedilo je del splošnih pogojev organizatorja javne dražbe. Pogodba
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mora biti sklenjena v roku 15 dni po zaključku javne dražbe.
VI. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na podračun
enotnega zakladniškega računa Občine Piran št. 01290-0100005871, odprt pri Banki
Slovenije v roku 8 dni od dneva sklenitve
prodajne pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kolikor kupec ne
poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov
se bo kupcu nepremičnina izročila v posest
ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot
lastnik kupljene nepremičnine.
VII. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo organizirana v ponedeljek, dne 19. 12.
2005 v prostorih Občine Piran, v dvorani Domenica Tintoretta, Tartinijev trg 2, Piran, s
pričetkom ob 12. uri.
VIII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali ﬁzična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– predloži pravilno izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o pristopu k splošnim
pogojem javne dražbe (glej razpisno dokumentacijo);
– predloži, kolikor se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec,
neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala ﬁzična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe, pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 3 mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno priložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in
pravočasne prijave.
IX. Varščina: ponudniki morajo do
16. 12. 2005 vplačati varščino, ki znaša 105,800.000 SIT na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Piran št.
01290-0100005871 pri Banki Slovenije s
sklicem 00 2010-46502-114-2005 za namen
javna dražba.
X. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 16. 12. 2005
do 12. ure na naslovu organizatorja, Tartinijev trg 2, Piran, v vložišču, v pritličju stavbe.
Javne dražbe se lahko udeleži le tisti, ki se
pravočasno in pravilno prijavi.
XI. Vrnitev, vračunanje ali pridržanje varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne najkasneje v
roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Kolikor kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
XII. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
ali naroči po pošti na naslovu Občina Piran,
Urad za pravne zadeve (II. nadstropje), Tartinijev trg 2, Piran, ob predložitvi dokazila o
plačilu cene razpisne dokumentacije.
Razpisna dokumentacija vsebuje: podrobnejši opis lokacije in nepremičnin,
zemljiškoknjižni izpisek, katastrske podatke,
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mapno kopijo z označbo parcel, lokacijsko
informacijo, priročni zemljevid z označbo lokacij predmetov dražbe, splošne pogoje za
izvedbo in udeležbo na javni dražbi, obrazec
izjave o sprejemanju splošnih pogojev javne
dražbe in obrazec prodajne pogodbe.
Cena razpisne dokumentacije je 15.000
SIT in se plača na podračun enotnega
zakladniškega računa Občine Piran št.
01290-0100005871, pri Banki Slovenije za
namen: razpisna dokumentacija za javno
dražbo.
Dodatne informacije o pogojih in predmetih javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Piran vsak delovni dan med
uradnimi urami v Uradu za pravne zadeve
Občine Piran, tel. 05/67-10-351.
XIII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč posamičen ali skupinski ogled parcel, ki so predmet dražbe, na terenu.
XIV. Drugi pogoji
V kupnini niso zajete priključne takse,
soglasja in drugi stroški za izvedbo gradnje.
V kupnino ni vključen komunalni prispevek,
kakor tudi ne 20% DDV, ki bo obračunan na
izklicano ceno, niti niso vključene takse za
prenos lastništva.
Prodajna pogodba vsebuje odkupno pravico in služnost v korist prodajalca/organizatorja javne dražbe za potrebe izgradnje
objektov in omrežja javne infrastrukture in
se sklepa po načelu videno – kupljeno. Razpisna dokumentacija vsebuje posebna določila glede obveznosti gradnje komunalne
infrastrukture.
Komisija Občine Piran, ki vodi javno
dražbo, lahko s soglasjem županje ustavi
postopek prodaje vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom/dražiteljem povrnejo stroški in sicer v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Občina Piran
Ob-33684/05
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter v skladu z
določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
Sklepa Občinskega sveta občine Brežice, z
dne 26. 9. 2005, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 07/49-91-500, faks
07/49-90-052, e-pošta: obcina@brezice.si.
2. Opis predmeta prodaje:
2.1. Prodajajo se naslednje nepremičnine:
2.1.1.1. Poslovni prostor – v izmeri 27 m²
– je v pritličju stavbe na Cesti prvih borcev
11. Stavba stoji na parc. št. 696 k.o. Brežice.
Izklicna cena je 6,568.300 SIT.
2.1.1.2. Poslovni prostor – v izmeri
16,10 m² – je v pritličju stavbe na Cesti prvih
borcev 11. Stavba stoji na parc. št. 696 k.o.
Brežice. Izklicna cena je 4,313.100 SIT.
2.1.1.3. Poslovni prostor – v izmeri
22,20 m² – je v pritličju stavbe na Cesti prvih
borcev 11. Stavba stoji na parc. št. 696 k.o.
Brežice. Izklicna cena je 4,527.000 SIT.
2.1.1.4. Poslovni prostor št. 7 – v izmeri
28,39 m² – je v pritličju poslovno-stanovanjske stavbe na Černelčevi ulici 3. Stavba stoji

na parc. št. 251 k.o. Brežice. Izklicna cena
je 6,694.300 SIT.
2.1.1.5. Poslovni prostor C – v izmeri
24,65 m² – je v pritličju poslovno stanovanjske stavbe na Vodnikovi 1. Stavba stoji na
parc. št. 434 in 435 k.o. Brežice. Izklicna
cena je 5,281.200 SIT.
2.1.1.6. Nepremičnini parc. št. 487/1-sadovnjak v izmeri 2.119 m² in parc. št. 41/1.
S-stavbišče v izmeri 619 m², obe k.o. Velika
Dolina. Izklicna cena je 1,895.000 SIT.
2.1.1.7. Nepremičnina parc. št. 403 – vinograd v izmeri 1529 m² k.o. Sromlje. Izklicna cena je 209.000 SIT.
2.2. Poslovne prostore točk 2.1.1., 2.1.3.,
2.1.4. in 2.1.5. uporabljajo najemniki, kateri
imajo veljavne najemne pogodbe.
2.3. Na nepremičninah točke 2.1.1.,
2.1.2., 2.1.3. in 2.1.4. ni vzpostavljena etažna lastnina. Le-to bo moral kupec sam vzpostaviti.
2.4. Dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik 25.000 SIT.
3. Udeležba na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje interesent
(domača pravna ali ﬁzična oseba, državljani
EU ali pravne osebe s sedežem v EU, drugi
tuji državljani in tuje pravne osebe pa pod
pogojem, da pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah za takšne osebe omogočajo prisilni predpisi RS), ki se pravočasno
in pravilno prijavi, tako da najkasneje eno
uro pred začetkom javne dražbe, na sedež
Občinske uprave občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, prijavi svojo udeležbo in predloži naslednja dokazila:
– originalno potrdilo o plačani varščini
in celotno številko računa (št. banke in št.
računa) za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma ustrezne evidence (s.p.),
staro največ 30 dni,
– morebiti pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– kopijo osebne izkaznice,
– davčno številko oziroma ID za DDV,
EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko,
– dokazilo, da ima pravico pridobiti nepremičnino v RS (tuji državljani oziroma tuje
pravne osebe).
Dražitelji morajo na dan dražbe, pred
njenim pričetkom, predložiti:
– osebni ali kateri drugi identiﬁkacijski
dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci ﬁzičnih
oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
Če zgoraj navedeni pogoji ne bodo izpolnjeni, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
4. Višina varščine: pred javno dražbo
mora dražitelj plačati varščino v višini 10%
od izklicne cene posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun pri UJP
Krško, št.: 01209-0100008385 z navedbo
»Varščina za javno dražbo« z navedbo zaporedne številke nepremičnine.
5. Pravila javne dražbe
Nepremičnine se prodajajo posamezno.
Nepremičnine se prodajajo po načelu: »videno-kupljeno«.
Pri nepremičninah 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4. in
2.1.5. ima najemnik predkupno pravico le pri
enaki ponujeni ceni in jo mora izkoristiti pri
prvi javni dražbi.
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2% davek na promet z nepremičninami,
druge dajatve, pripravljalne stroške, stroške notarja in stroške v zvezi s prenosom
lastništva plača kupec (v izklicni ceni niso
zajeti).
Javna dražba se bo izvajala v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
Komisija za izvedbo in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim
premoženjem Občine Brežice lahko s soglasjem predstojnika postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli dražitelj pa nima pravice do
odškodnine.
6. Sklenitev prodajne pogodbe
Uspeli dražitelj mora imeti pred sklenitvijo prodajne pogodbe poravnane vse obveznosti do Občine Brežice (NUSZ, zapadle
najemnine…).
Pogodba se sklene najpozneje v 8 dneh
po uspešno opravljeni javni dražbi. Če kupec pogodbe v navedenem roku ne podpiše
iz razlogov, ki so na njegovi strani, zadrži
Občina Brežice njegovo varščino.
Če dražitelj ne poravna svojih obveznosti
v roku 8 dni, se šteje, da od ponudbe odstopa, in se iz položene varščine plačajo stroški
izvedbe javne dražbe, preostali del varščine
pa obdrži Občina Brežice.
V primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi, se v roku 8
dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k
podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo
je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot
za prvega dražitelja.
7. Način in rok plačila kupnine: kupec
mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa
pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.:
01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina
prodajne pogodbe za vse predmete prodaje
pod točko 2.1.
8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna
dražba je razpisana na dan 19. 12. 2005, s
pričetkom ob 13. uri in bo potekala v sejni
sobi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
9. Vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke
o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/49-91-527 (kontaktna oseba:
Ana Krstov), faks 07/49-90-052, e-pošta:
obcina@brezice.si. Ogled nepremičnin je
možen po predhodnem dogovoru.
Občina Brežice
Ob-33131/05
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Ljubljani, opr. št. St 208/2002 z dne 7. 11.
2005 se odredi prodaja nepremičnine stečajnega dolžnika na
javni dražbi
in sicer: nepremičnina vpisana pri vl. št.
99, k.o. Ljubljana-Mesto, z.k. telo I, parc. št.
152, z.k. telo II, (hiša), v izmeri 105,77 m2,
v 1. nadstropju, kar v naravi predstavlja poslovni prostor, lastništvo prodajalca v zemljiški knjigi ni poočiteno, za izklicno ceno
34,600.000 SIT.
Izklicna cena je določena na podlagi ocenjene vrednosti predmetne nepremičnine in
na podlagi najvišje prejete informativne ponudbe z dne 26. 10. 2005.

II. Na dražbi lahko sodelujejo ﬁzične osebe z državljanstvom Republike Slovenije ali
v Sloveniji registrirane pravne osebe.
III. Nepremičnina, ki je predmet javne
dražbe ni zasedena in je prosta oseb in
stvari.
IV. Kupec prevzame predmetno nepremičnino bremen prosto v posest, v roku 8
dni po plačilu celotne kupnine.
V. Nepremičnina se proda po sistemu
videno-kupljeno.
VI. Kupec prevzame obveznost plačila
vseh stroškov v zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji premoženja, kakor vse stroške
v zvezi s sestavo pogodbe in prenosom
lastninske pravice.
VII. Varščina znaša 10% izklicne cene in
jo je dražitelj dolžan poravnati na poslovni
račun stečajnega dolžnika pri Abanki Vipa
d.d., št. 05100-8011674524.
Varščina mora biti vplačana do vključno
14. 12. 2005 do 12. ure, kar mora dražitelj
pred začetkom dražbe izkazati s potrdilom
plačila.
VIII. Plačana varščina se bo vštela v kupnino, neuspelemu dražitelju se bo varščina
vrnila brezobrestno, v treh delovnih dneh od
dneva dražbe.
IX. Pogodba se sklene v roku 8 dni od
uspešno opravljene dražbe.
X. Plačilo kupnine se izvrši v celoti v
enkratnem znesku v 8 dneh od podpisa pogodbe.
XI. V primeru, da kupec v predpisanem
roku ne podpiše kupoprodajne pogodbe in v
predpisanem roku ne plača celotne kupnine,
se pogodba razdre, vplačana varščina pa se
zadrži kot skesnina.
XII. Pravila izvajanja dražbe prejmejo
dražitelji neposredno pred samim začetkom
dražbe.
XIII. Vse informacije o pogojih in pravilih
dražbe so na voljo na telefon stečajne upraviteljice Darje Erceg št. 01/43-00-816, GSM
040/260-337.
Neposredni ogled nepremičnine, ki je
predmet javne dražbe je možen po predhodnem dogovoru z Marjano Goljevšček,
tel. 01/43-00-816.
XIV. Javna dražba bo dne 14. 12. 2005
ob 12.30, Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Slovenska 41, sejna soba, 9. nadstropje.
Sonce d.o.o. - v stečaju
stečajna upraviteljica:
Darja Erceg
Ob-33863/05
Gradbeništvo in gostinstvo Kapetan Mauer Azra, s.p., v stečaju objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnin
I. Predmet prodaje
Premičnine – osnovna sredstva iz “Seznama osnovnih sredstev”; vse skupaj kot
celota za izklicno ceno 300.000 SIT.
Predmeti, ki so v seznamu osnovnih
sredstev, so v posesti družbe Gradnje Kapetan, d.o.o., Stanetova ulica 16/A, Celje.
Kupcu je zato te predmete dolžna izročiti
zgoraj navedena družba. Če bi se ugotovilo, da posameznega predmeta pri navedeni
družbi ni več, je ta dolžna kupcu plačati denarno protivrednost v višini sorazmernega
dela vrednosti takšnega predmeta v celotni
doseženi prodajni vrednosti z upoštevanjem
sorazmernega dela likvidacijske vrednosti
v primeru prisilne likvidacije iz cenitvenega
poročila.
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Premično premoženje je podrobno ocenjeno v cenitvenem poročilu z dne 23. 2.
2005, ki ga je izdelal cenilec Željko Markan.
Premoženje bo prodano po načelu “videno – kupljeno” na javni dražbi, ki bo v sredo,
dne 14. decembra 2005 ob 12. uri v sobi št.
106/I Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe, ki predložijo dokazilo o
plačilu varščine. Kupci ne morejo biti osebe,
določene v 153. členu ZPPSL.
Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, ﬁzična oseba pa se izkaže z osebnim
dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
in jo nakazati na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. 06369 – 0952052059 pri
Banka Celje z navedbo “plačilo varščine za
javno dražbo”. Pred začetkom javne dražbe
se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom ali položnico.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh delovnih
dni po končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne
draži, se varščina ne vrne, ampak zapade v
korist stečajne mase.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni
po opravljeni javni dražbi in plačati celotno
kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika
v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se
šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz
prvega, drugega in tretjega odstavka 153.
člena ZPPSL ali podati izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod materialno in kazensko
odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva
in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega
odstavka 153. člena ZPPSL.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine
v določenem roku, se prodaja razveljavi,
plačano varščino pa bo stečajni dolžnik zadržal v korist stečajne mase.
Davek na dodano vrednost, druge dajatve, stroške sestave kupoprodajne pogodbe
in druge stroške, povezane s prenosom lastništva mora plačati kupec.
Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
Pregled seznama osnovnih sredstev, cenitvenega poročila oziroma ogled premoženja, ki se prodaja, je možen po predhodnem
dogovoru s stečajnim upraviteljem Zvonimirjem Hudejem, tel. 03/541-75-05 ali GSM
041/705-697.
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in
to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 15.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
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7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (154/I člen ZPPSL).
Gradbeništvo in gostinstvo
Kapetan Mauer Azra, s.p., v stečaju

Razpisi delovnih
mest
Št. 270/2005

Ob-33206/05

Preklic
Preklicujemo objavo javnega natečaja
prostega delovnega mesta referent/referentka v Oddelku za upravne notranje zadeve
Upravne enote Škofja Loka, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 103 z dne 18. 11.
2005 pod Ob-31338/05.
Upravna enota Škofja Loka
Št. 28/2005
Ob-33679/05
Upravna enota Škofja Loka, Poljanska
c. 2, Škofja Loka, objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto:
1. višji referent/višja referentka v Oddelku za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto »višji referent/ka« je
uradniško delovno mesto in se lahko opravlja v nazivu višji referent/ka III.
Splošni pogoji, ki ji h morajo izpolnjevati
kandidati/kandidatke:
– 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 ekonomske ali upravne smeri,
– najmanj šest mesecev ustreznih delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati in kandidatke, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno
mesto navedeni izpit opraviti 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,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, če ga je kandidat/ka opravil/a,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
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– 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:
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih UE ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– opravljanje nalog povezanih z blagajniškim poslovanjem in vodenjem evidence
izdanega materiala,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– opravljanje drugih nalog po nalogu
vodje oddelka ali načelnika UE.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov/k presojala na podlagi
dokazil priloženih 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 delovnimi izkušnjami
v državni upravi, na področju vodenja upravnih postopkov.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani
kandidat/ka bo delo opravljal/a na sedežu
Upravne enote Škofja Loka, Poljanska. c.
2, Škofja Loka.
Kandidati in kandidatke pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na
naslov: Upravna enota Škofja Loka, Poljanska. c. 2, Škofja Loka, z obvezno oznako na
ovojnici: »za javni natečaj – višji referent/ka«
v roku 8 dni od objave.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri Maruši Bizovičar, tel.
04/511-24-39.
Upravna enota Škofja Loka
Ob-33132/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJUUPB1, Ur. l. RS, št. 35/05), županja Občine
Slovenska Bistrica objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Oddelku za gospodarstvu.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani inženirji/ke kmetijstva;
– imeti morajo povprečno študijsko oceno
8,5 in zagovor diplomske naloge 9 ali več;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e 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/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– potrdilo oziroma informacijo o študiju in
uspešnosti diplomanta;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– pisno izjavo oziroma potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni/e na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisno izjavo oziroma potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik/ca za določen čas 10 mesecev v prostorih Občine Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 10.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica, s pripisom javni natečaj – pripravnik, in sicer v roku 8 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po izbiri. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu/ki, drugim kandidatom/kam pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 843-28-14 (Marja
Zorko).
Občina Slovenska Bistrica
Št. 79
Ob-33138/05
Mladinski center Krško, Svet zavoda,
Cesta krških žrtev 105, na podlagi 11. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Krško (Ur. l. RS, št. 96/00,
91/01 in 96/05), 16. in 17. člena Statuta
javnega zavoda Mladinski center Krško in
Sklepa Sveta zavoda o postopku izbora in
imenovanja direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško z dne 7. 11. 2005 objavlja javni razpis za položaj
direktorja javnega zavoda Mladinski
center Krško.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
določenih z Zakonom o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91, 45/94, 8/96 in 36/00) izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
smeri in najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazila iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju mladinskih dejavnosti (potrdila o opravljenih strokovnih izpitih,
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potrdila o delu na področju mladinskih dejavnosti itd.),
– certiﬁkat Državnega izpitnega centra
o višjem znanju enega tujega jezika, ali potrdilo ustrezne domače ali tuje ustanove o
aktivnem znanju enega svetovnega jezika
na nivoju B2 po klasiﬁkaciji Sveta Evrope, ali
diploma Filozofske fakultete iz enega svetovnega jezika.
2. Ostala dokazila in priloge:
– življenjepis,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o nekaznovanosti oziroma da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– program razvoja centra v obdobju
2006-2010, najmanj 3 strani formata A4.
Mandat direktorja javnega zavoda Mladinski center Krško traja štiri leta.
Kot svetovni jeziki se upoštevajo angleški, francoski in nemški jezik.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj
– za javni razpis: direktor Mladinskega centra Krško« priporočeno na naslov: Mladinski
center Krško, Svet zavoda, Cesta krških žrtev 105, p.p. 246, 8270 Krško, v roku 8 dni
od dneva objave tega razpisa. Svet zavoda
bo obravnaval samo pravočasne in popolne
prijave. Prijava je popolna če vsebuje vsa
zahtevana dokazila navedena pod 1. in 2.
točko tega javnega razpisa.
Kandidati bodo o izbiri in imenovanju obveščeni v 30 dneh po objavi tega javnega
razpisa.
Mladinski center Krško
Su 010603/05
Ob-33160/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04 in 57/05), Okrožno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v

trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili, navedeni v predzadnji in zadnji
alinei 5. točke, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, potrdili pa bo izbrani
kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrožno
sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek na bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/23-47-275.
Okrožno sodišče v Mariboru
Ob-33327/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe)
Služba Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za zaposlitev
podsekretarja/ke za odnose z javnostmi v Sektorju za podporo državnemu sekretarju (m/ž).
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Šubičeva 11.
II. Delo na razpisanem delovnem mestu se lahko opravlja v uradniškem nazivu
prvega kariernega razreda, tretje in druge
stopnje: podsekretar in sekretar.
III. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj v delovnem razmerju, pri čemer se
predpisane delovne izkušnje za kandidate/ke, ki imajo zaključen magisterij ali specializacijo po univerzitetnem študiju, lahko
skrajšajo za eno tretjino;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e 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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– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave.
IV. Kratek opis dela:
– vodenje odnosov z javnostmi,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
organa,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
V. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z delovnimi izkušnjami na področju odnosov z javnostmi,
– z odličnimi sposobnostmi pisnega in
ustnega izražanja,
– z znanjem drugih uradnih jezikov EU,
– z dobrim poznavanjem EU zadev.
VI. Dokazila, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS,
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
kandidat/ka ni bil/a obsojen na nepogojno
kazen v trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo ali izjavo kandidata/ke o tem,
da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji točki,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diplome, pridobljene v
RS ali nostriﬁcirane tuje diplome),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma druga
ustrezna potrdila, iz katerih so razvidne delovne izkušnje, pridobljene v tujini,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o znanju angleškega jezika na
višji ravni,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili, iz katerih so razvidna znanja in sposobnosti, navedena v
točki V.
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.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe) 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.
VI. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo "Javni
natečaj za zasedbo delovnega mesta – podsekretar/ka za odnose z javnostmi v sektorju
za podporo državnemu sekretarju".
VII. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata/ke.
O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki izdana upravna odločba, drugim kandidatom/kam pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o
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izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
VIII. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delavni dan na tel.
01/478-24-91 (Nataša Brenk) od 10. do
11. ure.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Su 20/2005-13 (1)
Ob-33491/05
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v pravosodju – predstavnik za odnose z javnostmi (eno delovno mesto za nedoločen čas).
Delovno mesto višji svetovalec v pravosodju je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivu višji svetovalec v
pravosodju III, višji svetovalec v pravosodju
II in svetovalec v pravosodju I.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– visoka izobrazba družboslovne smeri,
– 5 let delovnih oziroma 3 leta in 4 mesece za kandidate z univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– izpit iz Sodnega reda,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– 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:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in izpita
Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
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na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, za
javni natečaj – višji svetovalec v pravosodju
– predstavnik za odnose z javnostmi, 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.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 122-47/2005
Ob-33492/05
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 62/05 in 75/05)
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
št. 2234 – podsekretar (m/ž) v Kabinetu ministra (št. 122-47/2005).
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar in sekretar. Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu
podsekretar.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem pravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji: državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z univerzitetno izobrazbo pravne smeri, z
delovnimi izkušnjami v državni upravi in s
poznavanjem področja državne uprave.
Delovne naloge kandidata(ke) bodo:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog v Kabinetu ministra,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
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 omenjeni izpit opravile najkasneje v
roku enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega
prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje 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;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega
lista,

– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba in
– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– 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;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (obe
potrdili bo izbrani kandidat predložil naknadno).
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer
organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo "za javni natečaj,..."), Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za
vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v
vlogi, dokazil, referenc iz dosedanjega dela
oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate
bomo o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-96, Matej Špenko.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 274/2005
Ob-33524/05
Računsko sodišče Republike Slovenije
razpisuje v skladu s 14. členom Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01, v
nadaljevanju: ZRacS-1) prosto mesto
vrhovnega državnega revizorja.
Za vrhovnega državnega revizorja je
lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima ustrezna strokovna znanja, in
sicer:
– znanstveni naslov in ustrezne izkušnje ali
– univerzitetno izobrazbo in naziv preizkušeni državni revizor po ZRacS-1 oziroma naziv pooblaščeni revizor po Zakonu o
revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01);
– da obvlada vsaj en svetovni jezik.
Vrhovni državni revizor je funkcionar računskega sodišča. Izbrani kandidat bo imenovan za devet let. Vodil bo revizijsko enoto
za izvrševanje revizijske pristojnosti računskega sodišča na področju lokalne samo-
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uprave, zato imajo prednost kandidati, ki
poznajo delovanje sistema lokalne samouprave.
O izidu bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana, s pripisom "za
razpis VDR".
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Računsko sodišče RS
Št. 251/05
Ob-33525/05
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
inšpektor (m/ž) v Sektorju za strategijo, metodologijo in planiranje.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
Pogoji za opravljanje del:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene, medicinske ali naravoslovne
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ju mora opraviti
v letu dni od imenovanja. Poleg navedenih
pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih ter drugi odstavek 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Kraj opravljanja dela je v
Ljubljani, Parmova 33.
Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo, 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
alinee.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izda ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom
v 8 dneh po objavi javnega natečaja na
naslov: Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici
z oznako "za javni natečaj" in navedbo
delovnega mesta oziroma na elektronski
naslov: gp.zirs@gov.si. Nepopolne in prepozne prijave v izbirnem postopku ne bodo
upoštevane.

Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/280-38-09 pri Darinki Gorup.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v 15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Zdravstveni inšpektorat RS
Su-159/05-2
Ob-33526/05
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, ki se
izvajata v dveh nazivih:
svetovalec ustavnega sodišča I za področje upravnega prava in denacionalizacije.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– pasivno znanje svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoje iz druge in tretje alineje izpolnjuje
tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih izkušenj na pravniških delih;
2. imenovanje v naziv:
– 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,
– da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča
I se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I. V naziv višji svetnik II je imenovan,
kdor izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. V naziv višjega svetnika I je lahko ob izpolnjenih pogojih za napredovanje
imenovan univerzitetni diplomirani pravnik,
ki ima opravljen pravniški državni izpit in
najmanj devet let delovnih izkušenj na pravniških delih po opravljenem pravniškem
državnem izpitu, ali univerzitetni diplomirani
pravnik, ki ima pridobljen magisterij pravnih
znanosti in najmanj dvanajst let delovnih izkušenj na pravniških delih.
II. Svetovalec Ustavnega sodišča I
opravlja naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z ustavnimi pritožbami in z
drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega
sodišča,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom in pravilnikom, ki ureja pisarniško
poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi
stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega
sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.
III. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
IV. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
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(fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem
pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti, dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah na
pravniških delih, dokazilo o znanju tujega
jezika, potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo se pridobi pri pristojnem
okrajnem sodišču in ne sme biti starejše od
dneva uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo se pridobi pri Ministrstvu za
pravosodje in ne sme biti starejše od dneva
uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike
Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave tega
javnega natečaja. V izbirni postopek bodo
uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi
predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo
natečajne pogoje.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z
navedbo "ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec I za področje upravnega prava".
V. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VI. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo
na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana
upravna odločba, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
VII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
VIII. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu RS, pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega
sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Su-160/05-2
Ob-33527/05
Ustavno sodišče Republike Slovenije,
Beethovnova 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto, ki se
izvaja v treh nazivih:
strokovni sodelavec v SAMS.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Kandidat mora izpolnjevati pogoje za:
1. zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– eno leto delovnih izkušenj na pravniških delih,
– aktivno znanje svetovnega jezika s poznavanjem pravne terminologije,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil;
2. imenovanje v naziv:
– 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,
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– da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Naloge strokovnega sodelavca v službi za analize in mednarodno sodelovanje
(v nadaljevanju: strokovnega sodelavca v
SAMS) se izvajajo v nazivih svetovalec,
samostojni svetovalec in višji svetovalec.
V naziv svetovalca je imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
V naziv samostojnega svetovalca je lahko ob izpolnjenih pogojih za napredovanje
imenovan univerzitetni diplomirani pravnik,
ki ima opravljen pravniški državni izpit in
ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na
pravniških delih ali ima pridobljen magisterij
pravnih znanosti in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na pravniških delih. V naziv
višjega svetovalca je lahko ob izpolnjenih
pogojih za napredovanje imenovan univerzitetni diplomirani pravnik, ki ima opravljen
pravniški državni izpit in ima najmanj šest
let delovnih izkušenj na pravniških delih ali
ima pridobljen magisterij pravnih znanosti
in najmanj sedem let delovnih izkušenj na
pravniških delih.
II. Strokovni sodelavec v SAMS opravlja
naslednje naloge:
– zbiranje podatkov in pripravljanje primerjalnopravnih gradiv ter analiz za potrebe
ustavnih sodnikov in strokovne službe,
– pripravljanje gradiv in podatkov, ki jih
zbirajo mednarodna združenja in za sodelovanje pri delu mednarodnih združenj, katerih
član je Ustavno sodišče,
– prevajanje odločb in sklepov ter evidenčnih stavkov v svetovne jezike,
– spremljanje ustavnosodne presoje ter
sodne prakse drugih sodišč in pripravljanje
obvestil o tem,
– druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi predstojnika službe ali
generalnega sekretarja.
III. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
IV. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
(fotokopijo diplome, dokazilo o pridobljenih
delovnih izkušnjah na pravniških delih, dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika, potrdilo, da niso v kazenskem postopku
(potrdilo se pridobi pri pristojnem okrajnem
sodišču in ne sme biti starejše od dneva
uradne objave tega javnega natečaja), potrdilo, da niso bili pravnomočno obsojeni
(potrdilo se pridobi pri Ministrstvu za pravosodje in ne sme biti starejše od dneva
uradne objave tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike
Slovenije).
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka vložijo v roku 30 dni od objave tega
javnega natečaja. V izbirni postopek bodo
uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi
predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo
natečajne pogoje.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče
Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z
navedbo "ne odpiraj – javni natečaj – strokovni sodelavec v SAMS".
V. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene do-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
kumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti. V izbirnem postopku bodo
imeli prednost kandidati z aktivnim znanjem
angleškega in nemškega jezika ter pasivnim
znanjem francoskega jezika.
VI. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo
na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba, drugim kandidatom bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
VII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
VIII. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-31 (Mateja Šarlah).
2. Ta javni natečaj se objavi v Uradnem
listu RS, pri Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje in na spletni strani Ustavnega
sodišča.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Št. 285/2005
Ob-33531/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št.
35/05, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 22/04 in 57/05), objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za popravo krivic in za narodno spravo pod šifro 196 v
katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto višjega svetovalca
je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v
nazivu svetovalec II. in I. Izbrani kandidat bo
naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zgodovinske smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj oziroma najmanj 7 mesecev za
kandidate z univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem
oziroma specializacijo.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– 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; 89. člen ZJU),
– želena znanja: znanje tujega jezika in
poznavanje vrst dokumentarnega gradiva.
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;

– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnejših gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– analiza zgodovinskih virov;
– urejanje zgodovinskega dokumentarnega gradiva.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi dokazil priloženih k
prijavi in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo "za javni
natečaj" in navedbo razpisanega delovnega
mesta, s šifro 196.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (Helmut Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Ministrstvo za pravosodje
Su 20/2005-9 (2)
Ob-33537/05
Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva
10, Ljubljana objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
svetovalec v pravosodju – sodni referent za področje izvršbe I (dve delovni
mesti za nedoločen čas).
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena visoka strokovna izobrazba upravne ali družboslovne smeri (VII.
stopnja),
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– 3 mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
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– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in izpita
Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrana kandidata bosta potrdili morala predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani,
Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, za javni
natečaj – svetovalec v pravosodju – sodni
referent za področje izvršbe I, Tavčarjeva 9,
Ljubljana. Nepopolne in prepozno prispele
vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrajno sodišče v Ljubljani
Št. 110-581/2005
Ob-33554/05
Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj na podlagi 56. člena in v skladu s
prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05) objavlja javni natečaj za zasedbo štirih uradniških
delovnih mest:
1. Svetovalec – za pomoč strankam
v službi za skupne zadeve – dve delovni
mesti.
Delo na uradniških delovnih mestih se bo
opravljalo v nazivu svetovalec III, v prostorih
Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:

– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– univerzitetno izobrazbo pravne, upravne, organizacijske ali ekonomske smeri ali
najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne, organizacijske ali ekonomske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
2. Svetovalec – za prijavno odjavne
zadeve v oddelku za upravne notranje
zadeve.
Delo na uradniškem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu svetovalec III, v prostorih Upravne enote Kranj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– univerzitetno izobrazbo pravne, upravne smeri ali organizacijske smeri ali najmanj visoko strokovno izobrazbo upravne
ali organizacijske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
3. Vodja referata – izpitnega centra v
oddelku za upravne notranje zadeve.
Delo na položajskem delovnem mestu se
bo opravljalo v nazivu višji referent II, v prostorih Upravne enote Kranj in na terenu.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo državljanstvo Republike
Slovenije,
– najmanj višjo strokovno izobrazbo
družboslovne, naravoslovne ali tehnične
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen preizkus usposobljenosti
pred komisijo Ministrstva za notranje zadeve,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Za vsa razpisana delovna mesta morajo
kandidati k prijavi z življenjepisom priložiti
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naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopije potrdil o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusu strokovne usposobljenosti,
– pisno izjavo ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga
izda Ministrstvo za pravosodje in ki ne sme
biti starejše od treh mesecev,
– pisno izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave ali strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da ga opravi
najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje
v naziv razveljavi.
Poskusno delo za delavna mesta pod
1. in 2. svetovalec – za pomoč strankam in
svetovalec – za prijavno odjavne zadeve
je pet mesecev, pod 3. točko za delovno
mesto vodja referata – izpitnega centra pa
štiri mesece.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v
roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu RS
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki
na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo
natečajne pogoje.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba o izbiri, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 04/20-15-714.
Upravna enota Kranj
Su 010603/05
Ob-33557/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04 in 57/05), Okrajno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
dve prosti uradniški delovni mesti
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
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– višji pravosodni svetovalec I.
Javna uslužbenca bosta naloge opravljala v nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati k prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazila o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanju in
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei 5. točke, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili pa bosta izbrana
kandidata morala predložiti ob zaposlitvi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku osmih dni po objavi na naslov: Okrajno
sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni
natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/23-47-275.
Okrajno sodišče v Mariboru
Ob-33564/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02
in 23/05), objavlja Mestna občina Maribor
javni natečaj za prosto delovno mesto v
Mestni upravi v Referatu za mestne četrti in
krajevne skupnosti v Oddelku za splošne in
pravne zadeve, in sicer:
referent – tajnik mestne četrti oziroma krajevne skupnosti v Mestni četrti
Radvanje.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih referent III, referent II in
referent I.
Delovno področje:
– opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog v zvezi z delovanjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti v skladu z odlokom
o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
– spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud prebivalcev in
organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti
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ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam,
– reševanje zahtevnejših pobud in predlogov prebivalcev in organov mestnih četrti
in krajevnih skupnosti,
– dajanje splošnih informacij strankam,
– sprejemanje pisnih vlog strank,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega 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 in dodatna znanja:
– srednja splošna izobrazba,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– 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.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s tri mesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Mestne četrti Radvanje.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Mestna uprava Mestne občine Maribor,
Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega
natečaja. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 02/220-13-40
pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu: nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 183
Ob-33645/05
Republika Slovenija, Upravna enota
Trebnje na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo) ter 20. in 22.
člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 22/04, 57/05 in 93/05) objavlja javni
natečaj za zaposlitev

pripravnika (m/ž) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v
Oddelku za upravne notranje zadeve.
Pogoj za opravljanje dela: univerzitetna
ali visoka strokovna izobrazba družboslovne smeri.
Poleg navedenega pogoja mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz druge
in tretje alinee drugega odstavka 88. člena
ZJU.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Delo bo
opravljal na sedežu Upravne enote Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje z označbo »javni natečaj – pripravnik«
oziroma na elektronski naslov: ue.trebnje@gov.si, v roku 8 dni od dneva objave na
spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, v Uradnem listu RS oziroma pri Zavodu
za zaposlovanje Republike Slovenije.
O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni
v 30 dneh od poteka roka za prijavo na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana upravna odločba o izbiri, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 07/34-82-257 (Zvone Preskar).
Upravna enota Trebnje
Št. 1711-05-468346/00
Ob-33650/05
Ministrstvo za notranje zadeve išče kandidata za zasedbo uradniškega delovnega
mesta svetovalec, za nedoločen čas, v Direktoratu za upravne notranje zadeve, Sektorju za migracije in naturalizacijo, Oddelku
za državljanstvo, z naslednjimi pogoji za
zasedbo:
svetovalec.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto. Naloge na tem delovnem
mestu se opravljajo v treh uradniških nazivih, in sicer: svetovalec III, svetovalec II
in svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovne 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,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delo se opravlja na sedežu Direktorata
za upravne notranje zadeve, Beethovnova
ulica 3, Ljubljana. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1101-32/2005.
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Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku osem dni od objave, na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Služba
za organizacijo in kadre, Štefanova 2, 1501
Ljubljana.
K prijavi je potrebno predložiti dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev: fotokopijo diplome, delovne knjižice, odločbo
o imenovanju v uradniški naziv (kolikor jo
kandidat ima), dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave.
Državni izpit iz javne uprave lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega leta od
prvega imenovanja v uradniški naziv, medtem ko je strokovni izpit iz upravnega postopka pogoj za opravljanje dela.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Kontaktna oseba za zainteresirane kandidate je Romana Berčič, tel. 472-49-17.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 472-42-78 (Maja Javornik).
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-33656/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 110/02),
Mestna občina Kranj objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
občinski redar m/ž v Oddelku mestne
inšpekcije v Občinski upravi Mestne občine Kranj.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih občinski redar I, občinski
redar II in občinski redar III.
Zahtevani pogoji:
– V. stopnja izobrazbe splošne smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni upravni izpit;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– 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;
– opravljen vozniški izpit B kategorije;
– poznavanje dela z osebnim računalnikom.
Zaželjeno:
– opravljen preizkus znanja iz ZUP.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– pisna izjava kandidata ali potrdilo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o

zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Formalno nepopolne vloge, v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek.
Izbrani kandidat bo opravljal upravne in
druge naloge nadzora nad izvajanjem Zakona o varnosti cestnega prometa ter po
odlokih občine v Mestni občini Kranj.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh od objave na
naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 15 dneh po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 04/23-73-220
pri Janezu Rakarju.
Mestna občina Kranj
Ob-33657/05
Svet zavoda Glasbene šole Litija-Šmartno, Ulica Mire Pregljeve 3, Litija, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka za ravnatelja/ravnateljico
mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba glasbene
smeri,
– izpolnjevanje pogojev za učitelja v
glasbeni šoli,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju na glasbenem področju,
– naziv svetnik ali svetovalec ali najmanj
5 let naziv mentor,
– ravnateljski izpit,
– predložiti program razvoja glasbene
šole ter predlog letnega delovnega načrta.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za
mandat 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite najkasneje v roku 8 dni od
objave na naslov: Svet zavoda Glasbene
šole Litija-Šmartno, Ulica Mire Pregljeve 3,
1270 Litija, z oznako »Prijava na razpis«.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v
roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Javni zavod Glasbena šola
Litija-Šmartno
Št. 110-60/2005-1
Ob-33666/05
Ministrstvo za gospodarstvo Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za zaposlitev
dveh pripravnikov za usposabljanje
za opravo državnega izpita iz javne uprave v Projektni enoti za evropski sklad za
regionalni razvoj.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri.
Želena znanja:
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
ureja Zakon o delovnih razmerjih in drugi
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
univerzitetno izobrazbo in naslednjimi znanji
in izkušnjami:
– natančnost, vestnost in zanesljivost pri
izpolnjevanju delovnih obveznostih;
– ﬂeksibilnost in sposobnost izvajanja
zahtevnejših nalog v predvidenem času;
– sposobnost timskega dela;
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– poznavanje vsebine in postopkov
ESRR;
– poznavanje politik ukrepa 1.2.;
– poznavanje procesov in vsebin javnih
razpisov za turistično infrastrukturo.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
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).
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, v Ljubljani, Kotnikova 5.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, s polnim
delovnim časom.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova
5, v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS in objave na Zavodu za zaposlovanje. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 01/478-32-80.
V besedilu natečaja so uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni obliki, uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 123/2005
Ob-33681/05
Na podlagi 59. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05) Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava, objavlja javni natečaj za prosti
uradniški delovni mesti:
občinski redar – 11 delovnih mest.
Za delovno mesto občinski redar je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu
občinski redar II in občinski redar I, izbrani
kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu
občinski redar II.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati-ke, ki se bodo prijavili/-e na
prosta delovna mesta, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– srednja splošna ali srednja strokovna
izobrazba,
– najmanj 6 mesecev ustreznih delovnih
izkušenj,
– splošno zdravstveno zmožnost,
– veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B,
– opravljen preizkus znanja za občinskega redarja,
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku pred izdajo
plačilnega naloga,
– opravljeni strokovni upravni izpit (strokovni izpit za imenovanje v naziv),
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– poznati morajo poslovanje z dokumentarnim gradivom in delo z računalnikom,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik.
Naziva občinski redar ne more dobiti,
kdor:
– je bil v zadnjih treh letih pravnomočno
obsojen ali je v kazenskem postopku za
kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče IV. kategorije ali kaznivo dejanje zapustitve poškodovanca v prometni nesreči
brez pomoči,
– ima v evidenci več kot pet kazenskih
točk v cestnem prometu ali
– je bil pravnomočno kaznovan za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/-ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o ustrezni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv, oziroma izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
za imenovanje v naziv,
– potrdilo o nekaznovanosti ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
povzročitve prometne nesreče oziroma zapustitve poškodovanca v prometni nesreči
brez pomoči.
Za navedena delovna mesta je kraj
opravljanja dela na sedežu Občine Lendava.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbenci lahko za delovna mesta kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv pod
pogojem, da bodo v primeru izbora za delovno mesto naveden izpit opravili/-e najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Pogoji, ki dajejo kandidatom-kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil in na podlagi pogovora s kandidati/-kami. Natečajna
komisija bo v razgovoru presojala:
– poznavanje Zakona o varnosti cestnega prometa in občinskega,
– poznavanje Zakona o prekrških,
– dosedanje delovne izkušnje,
– komunikacijske sposobnosti in
– smisel za delo s strankami.
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v
8 dneh po objavi v Uradnem listu RS oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje
RS na naslov: Občina Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, 9220 Lendava, s pripisom: javni
natečaj »občinski redar«.
Kandidati/-ke bodo o izboru obveščeni/-e
v 8 dneh po izbiri. Izbranimi kandidati/-kami
bodo izdane upravne odločbe o izbiri, drugim kandidatom/-kam pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani. Z izbranimi kandidati/kami bomo po dokončnosti odločbe o izbiri
sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Informacije o javnem natečaju je mogoče dobiti vsak delovni dan na tel.
02/57-89-426.
Občina Lendava
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Št. 10203-003/2005-3
Ob-33682/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 23/05)
Občina Benedikt objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta
višji referent za gospodarske javne
službe.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo višjo izobrazbo upravne
ali ekonomske smeri;
– imeti morajo 6 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za imenovanje v naziv – strokovni upravni
izpit;
– imeti morajo opravljen izpit iz upravnega postopka;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopija potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu sekretarja v nazivu višji referent III, III, I Občine Benedikt, Čolnikov trg
5, 2234 Benedikt.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5,
2234 Benedikt, v roku 8 dni od dne te objave
v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od
dne te objave. O izbiri uradnika bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna direktorica Občinske
uprave Andreja Erjavec. Informacije lahko
dobijo zainteresirani na tel. 02/703-60-89,
vsak delavnik od 9. do 11. ure.
Občina Benedikt
Št. 331
Ob-33697/05
Republika Slovenija, Upravna enota Piran, objavlja na podlagi 56. člena in v skladu

z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 2/04,
(10/04 – popr.), 23/05, 62/05 – odl. US,
75/05 – odl. US) javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
višjega svetovalca/-ko
za vodenje najzahtevnejših upravnih
postopkov s področja denacionalizacije in
drugih premoženjskopravnih ter gradbenih
zadev v Oddelku za okolje in prostor.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/-a v nazivu višji svetovalec/-ka III
Zahtevani pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– višja raven znanja jezika narodne
skupnosti.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava in druge pogoje za imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo Ministrstva za pravosodje),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdilo
izda krajevno pristojno sodišče).
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka,
– dokazilo o znanju jezika narodne skupnosti na višji ravni, oziroma spričevalo o
zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju, kjer živi
narodna skupnost,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da
bodo v primeru izbire na delovno mesto
navedeni izpit opravili v enem letu od imenovanja v naziv.
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.
Strokovna usposobljenost kandidatov bo
presojana na podlagi dokazil priloženih k
prijavi in na podlagi razgovora s kandidati.
Če kandidat ne bo vlogi predložil vseh
zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavnimi
predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Prednost pri izbiri bodo imeli univerzitetni
diplomirani pravniki in kandidati z delovnimi
izkušnjami v državni upravi ter znanja s področja vodenja upravnih postopkov. Zaželeno je poznavanje dela z računalnikom.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šest
mesečnim poskusnim delom. Delo se bo
opravljalo v Luciji, Obala 114a.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo najkasneje v 8 dneh od dneva objave
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javnega natečaja, po pošti na naslov: RS,
Upravna enota Piran, Lucija, Obala 114a,
6320 Portorož, ali po elektronski poti na
ue.piran@gov.si.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 05/67-10-404 (Martina Jurcan).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
8 dneh po opravljenem postopku.
Upravna enota Piran
Ob-33876/05
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
vodje sektorja v Sektorju za družinska
razmerja v Direktoratu za družino.
Za delovno mesto vodje sektorja je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– podsekretar,
– sekretar.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu podsekretar.
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem družboslovne 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,
– 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 (če ga je kandidat/-ka
že opravila),
– 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 objavi v Uradnem listu RS 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
Ob-33877/05
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
svetovalca/svetovalke v Službi za proračun v Uradu za ﬁnančno poslovanje in
investicije.
Za delovno mesto svetovalca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– svetovalec III,
– svetovalec II,
– svetovalec I.
Sprejeti/-a kandidat/-ka bo naloge izvrševal/-a v nazivu svetovalec III.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj,
– 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 (če ga je kandidat/-ka
že opravila),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti,
– fotokopijo delovne knjižice.
Opis nalog delovnega mesta svetovalca:
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv
s področja dela,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Služba za splošne
in kadrovske zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, s pripisom »Javni natečaj – svetovalec v Uradu za ﬁnančno poslovanje in
investicije«.
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
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Druge objave
Ob-33546/05
Preklic
Mestna občina Koper preklicuje objavo
vabila k javnemu zbiranju ponudb za prodajo zemljišča pod točko 1.3. s parc. št. 290 in
291 k.o. Vanganel, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 106 z dne 25. 11. 2005, zaradi
napačno navedene vrednosti zemljišča. Navedeno zemljišče bo predmet objave prvega
naslednjega javnega razpisa za prodajo nepremičnin.
Mestna občina Koper
Št. 430-30/2005-1
Ob-33310/05
Prodajalec: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo premičnin
1. Namen poziva in navedba prodajalca:
prodaja premičnin, Ministrstvo za obrambo,
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana. Postopek
prodaje premičnin vodi Komisija Ministrstva
za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – premičnine (pristojna komisija).
2. Zakonska podlaga za razpolaganje:
lastnik premičnin: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo.
3. Opis predmeta prodaje
Premičnine, in sicer rabljeni stroji in generatorji, enot: 40.
Seznam premičnin, ki so predmet prodaje, je razviden iz dokumentacije javnega
zbiranja ponudb.
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.
(a) Izklicna cena za vse navedene premičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo, znaša skupaj 3,370.000
SIT. To je tržna vrednost vseh sredstev pri
prodaji v paketu, v stanju kakršnem so, ugotovljena po uradni cenitvi.
(b) Ogled premičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč od dneva objave za javno
zbiranje ponudb do roka za oddajo pisnih
ponudb, od 9. do 13. ure, razen dni, ko državni organi ne delajo, in sicer na lokaciji:
Ministrstvo za obrambo po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo: Kazimir Rozmus,
tel. 041/265-588.
4. Oblika in pogoji za zbiranje ponudb:
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta
59, 1000 Ljubljana; kontaktna oseba: Nataša Oblak, tel. 471-26-68, elektronska pošta:
nataša.oblak@mors.si, faks 471-11-56.
Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak dan med 11. in
12. uro.
(b) Znesek in način plačila za ponudbeno dokumentacijo: 1.000 SIT z virmanom
(z navedbo polnega naslova in št. javnega zbiranja ponudb MORS-439/2005-ODP)
na transakcijski račun: 01100-6370191114
SKLIC 1119119-7141998-00000373. Prevzem ponudbene dokumentacije je lahko
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osebno, po pošti ali elektronski pošti. Pred
tem je potrebno predložiti dokumentacijo o
vplačilu. Vsebovati mora naslednje podatke:
navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega zbiranja ponudb,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji, če
ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja ponudbene dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva plačila ponudbene dokumentacije.
Zahtevo za ponudbeno dokumentacijo po
elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov iz točke 4a), ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika s številko faksa, št. javnega zbiranja ponudb, elektronski naslov,
na katerega se posreduje ponudbena dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati
elementov ponudbene dokumentacije, ki se
nanašajo na ponudbeni del.
(c) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 12. 2005 do 10.
ure.
(d) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom »Ponudba – ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb MORS-439/2005ODP – odkup premičnin«.
(e) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 12. 2005 ob
10.30, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta
59, Ljubljana, soba št. 351 v I. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred začetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – ﬁzične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred začetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotograﬁjo,
katerega je izdal državni organ.
(f) Navedba ﬁnančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudniki morajo pred oddajo ponudb vplačati kavcijo v višini 10%
od navedene izklicne cene, in sicer: način
plačila: virmansko številka transakcijskega računa: 01100-6370191114 (Ministrstvo
za obrambo) veza: MORS-434/2005-ODP
– odkup premičnin.
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 javnega zbiranja ponudb.
5. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik:
– 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,
– z najugodnejšim ponudnikom se sklene kupoprodajna pogodba najkasneje v
30 dneh po zaključku javnega zbiranja ponudb,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javnega zbiranja ponudbe
razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana,
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– kupec mora premičnine prevzeti in odstraniti iz skladišča naročnika v roku 15 dni
od sklenitve kupoprodajne pogodbe,
– 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,
– naročnik v skladu s tretjim odstavkom
13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in
67/02) ni zavezanec za plačilo DDV,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno,
– ponudniki lahko umaknejo ponudbe do
datuma in ure, ki je določen za odpiranje
ponudb.
6. Omejitve prodajalca v zvezi s postopkom prodaje: prodajalec bo po končanem
odpiranju ponudb izbral ponudnika z najvišjo
ponujeno skupno ceno, ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
7. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem ministra za obrambo, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
8. Rok in način prijave: rok za oddajo prijav je 15 dni po objavi tega razpisa oziroma
najkasneje do 19. 12. 2005.
9. Kontaktna oseba prodajalca: dodatne
informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo
za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba Kazimir Rozmus, faks 01/471-24-23.
Ministrstvo za obrambo
Št. 2658-1/2003/48-0071116 Ob-33152/05
Na podlagi 18. člena Pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 82/02,
92/03, 129/03 in 11/04) Ministrstvo za promet objavlja
seznam
kritičnih dovolilnic za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu za leto
2006
1. Bosna in Hercegovina: 070/11 – prevoz za tretje države, brez tranzita SLO.
2. Belorusija: 112/01 – univerzalna.
3. Rusija: 643/11 – prevoz za tretje države.
4. CEMT dovolilnice: vse vrste CEMT
dovolilnic.
Navedene dovolilnice veljajo za kritične
do objave novega seznama kritičnih dovolilnic.
Ministrstvo za promet
Št. 42-2140/05

Ob-33133/05

Javni poziv za vpis oziroma obnovitev
vpisa v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj
Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, na podlagi 42.c
člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 39/00, 102/00 in 2/04) poziva člane GZS,
da se vpišejo v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj za izvajanje javnih naročil;
tiste izvajalce, ki so se vpisali v seznam v
preteklem obdobju pa poziva, da po preteku enega leta od datuma vpisa obnovijo
svoj vpis v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj.
Na podlagi 42.c člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1) je Gospodarska zbornica
Slovenije pooblaščena za vodenje seznama

zainteresiranih izvajalcev gradenj za izvajanje javnih naročil. Med gradnje po določilih
ZJN-1 spadajo: splošna dela na področju
stavb in nizkih gradenj ter rušenje, gradnja
objektov ter delov objektov, nizke gradnje,
inštalacije pri gradnjah in zaključna gradbena dela.
Vloge za vpis v seznam zainteresiranih
izvajalcev gradenj dajo vlagatelji na obrazcu
ZJN-1, ki je v prilogi tega javnega poziva, in
navedejo naslednje podatke:
– ﬁrmo in sedež;
– ime in priimek zastopnika oziroma pooblaščenca;
– matično in davčno številko.
Vlogi morajo biti priložena pisna dokazila
(stara največ 30 dni) o izpolnjevanju pogojev za vpis, in sicer:
1. Potrdilo pristojnega organa o registraciji predlagatelja za dejavnost gradbeništva
(F 45 po SKD) pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež. Za domače pravne
subjekte je potrdilo v primeru gospodarskih
družb izpisek iz sodnega registra, za samostojne podjetnike posameznike pa kopija
vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov (original ali overjena kopija).
2. Potrdilo, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe. Izpisek iz sodne evidence se v RS
pridobi na okrožnem sodišču (original ali
overjena kopija).
3. Potrdilo, da predlagatelj ni vpisan v
kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen ter, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem. V
RS navedeno potrdilo predstavlja izpisek iz
kazenske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje (original ali overjena
kopija).
4. Dokazilo o tem, da ima predlagatelj s
pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe,
ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del po 77. ali 230. členu Zakona o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 110/02). Prijavi se
priloži overjena kopija pogodbe o zaposlitvi
ali pogodbe o delu ter dokazila o vpisu te
osebe v seznam pooblaščenih inženirjev pri
Inženirski zbornici Slovenije oziroma overjeni kopiji spričevala o končanem šolanju in
potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
Prijavi se priloži tudi seznam drugih oseb
pooblaščenih inženirjev, vpisanih v seznam
pri IZS, in seznam drugih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje del po ZGO, zaposlenih pri vlagatelju.
5. Dokazilo o plačilu nadomestila stroškov postopka.
Pisne vloge na obrazcu ZJN 1 (na razpolago je na spletni strani www.gzs.si) vlagatelji skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo priporočeno s povratnico na naslov:
Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje
za gradbeništvo in IGM, Dimičeva 13, 1504
Ljubljana, s pripisom: »za seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj«.
Vlogi mora biti priloženo tudi potrdilo
o plačilu nadomestila za stroške postopka vpisa v seznam in vodenja seznama
zainteresiranih izvajalcev gradenj v višini
9.600 SIT. Znesek se plača na T.R. GZS,
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, pri NLB št.
02924-0017841495, sklic na št. 2140-350
- mat. št. podjetja.
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Vloge za vpis v seznam lahko dajo tudi
tuje pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane
pogoje, kolikor ima Republika Slovenija z
državo, v kateri imajo sedež, sklenjen poseben sporazum.
Potrdilo o vpisu v seznam zainteresiranih izvajalcev gradenj bo predlagateljem zahtevkov, ki bodo predložili popolne vloge in
izpolnjevali pogoje, posredovano v roku 15
dni od vložitve popolnega zahtevka. Potrdila
veljajo eno leto od datuma vpisa v seznam.
Informacije o vpisu v seznam daje GZS Združenje za gradbeništvo in IGM, Dimičeva
13, 1504 Ljubljana, tel. 01/589-82-42 ali na
e-mail: zgigm@gzs.si.
Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za gradbeništvo in IGM
Dimi�eva 13
1504 Ljubljana

Obrazec ZJN 1

VLOGA ZA VPIS V SEZNAM ZAINTERESIRANIH IZVAJALCEV GRADENJ ZA JAVNA NARO�ILA
Predlagatelj:
Mati�na številka:
Dav�na številka:
ki ga zastopa:
Datum

(firma in sedež)

(priimek in ime)
Podpis in žig:

Priloge k vlogi (stare najve� 30 dni):
1. Potrdilo pristojnega organa o registraciji predlagatelja za dejavnost gradbeništva (F 45 po
SKD) pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež. Za doma�e pravne subjekte je
potrdilo v primeru gospodarskih družb izpisek iz sodnega registra, za samostojne
podjetnike posameznike pa kopija vpisa v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov.
2. Potrdilo, da proti predlagatelju ni uveden postopek prisilne poravnave, ste�ajni ali
likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odlo�be. Izpisek iz sodne evidence se v RS pridobi na Okrožnem sodiš�u (original ali
overjena kopija).
3. Potrdilo, da predlagatelj ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomo�no
obsojen ter, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem. V RS navedeno potrdilo
predstavlja izpisek iz kazenske evidence, ki se pridobi na Ministrstvu za pravosodje
(original ali overjena kopija).
4. Dokazilo o tem, da ima predlagatelj s pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu
zagotovljeno sodelovanje najmanj ene osebe, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del po 77. ali 230. �lenu Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS 110/02). Prijavi se priloži
overjena kopija pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu ter dokazila o vpisu te osebe v
seznam pooblaš�enih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije oziroma overjeni kopiji
spri�evala o kon�anem šolanju in potrdila o opravljenem strokovnem izpitu. Prijavi se
priloži tudi seznam drugih oseb pooblaš�enih inženirjev, vpisanih v seznam pri IZS, in
seznam drugih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za vodenje del po ZGO, zaposlenih pri
vlagatelju.
5. Potrdilo o pla�ilu nadomestila za stroške postopka.
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Ob-33136/05
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic in poslovnega deleža za
naslednje družbe
1. Predmet prodaje je navedeno število delnic pri posamezni delniški družbi, in
sicer:
Zap. Delniška družba
št.
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5. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati
varščino v višini 1,000.000 SIT za vsako posamezno družbo iz razpisa. Varščina za resnost ponudb se plača na transakcijski račun
družbe D.S.U. d.o.o., št. 02923-0253101949
odprt pri NLB d.d., s pripisom: »Varščina za
ponudbo nakupa delnic oziroma poslovnega deleža družbe (navesti naziv družbe)«.
Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom
Število
delnic za
prodajo

Nominalna
vrednost
delnice
v SIT

Osnovni
kapital družbe
v SIT

1.

Semenarna Ljubljana d.d., Dolenjska
cesta 242

22.547

1.000

1.713,224.000

2.

Hotel Evropa, d.d., Krekov trg 4, Celje

9.582

1.000

174,329.000

3.

Velo d.d., Celovška 150, Ljubljana
Velo Nepremičnine d.d., Dunajska 421,
Ljubljana-Črnuče

7.436

1.000

93,419.000

4.
5.
6.

Manhold, d.d., Čufarjeva 5, Ljubljana
Termoplasti - Plama d.d., Podgrad,
Hrušica 104

Ponudba se lahko nanaša le na odkup
celotnega ponujenega paketa delnic posamezne delniške družbe.
2. Predmet prodaje je navedena nominalna vrednost poslovnega deleža:
Družba z omejeno odgovornostjo

7.

Podjetje TRG d.o.o., Celovška 150,
Ljubljana

11.683

1.000

146,661.000

37.597

1.000

269,262.000

1.967

10.000

252,930.000

pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po
končanem izboru.
Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe,
ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o., Ljubljana,
Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s
Nominalna
vrednost
posl. deleža
za prodajo
v SIT

Osnovni kapital
družbe
v SIT

7,095.000

137,632.000

3. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in ﬁzične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.

pripisom: »Ponudba na javno zbiranje ponudb za nakup delnic oziroma poslovnega
deleža družbe (navesti naziv družbe) - ne
odpiraj«, najpozneje do 15. 12. 2005.
Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o. ni
zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic
oziroma poslovnega deleža z najboljšim ali
katerimkoli drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu
D.S.U. d.o.o., vsak delavnik med 9. in 11.
uro, pri Ksenji Hornung, tel. 01/58-94-881.
D.S.U. družba za svetovanje in
upravljanje, d.o.o.

Ob-33493/05

(Jasmin Rebselj, tel. +386/1/587-52-47, faks
+386/1/524-66-46), ki se jo lahko dvigne vsak
delovni dan od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo se lahko zahteva tudi po pošti.
Rok za oddajo ponudb je 19. 12. 2005
do 10. ure.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Povabilo k oddaji ponudb
»izvajanje varnostnih
in požarno-preventivnih storitev«
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi
k oddaji ponudb za izvajanje varnostnih in
požarno-preventivnih storitev.
Predmet povabila k oddaji ponudb je izvajanje varnostnih in požarno-preventivnih
storitev v obdobju dveh let.
Razpisna dokumentacija z ostalimi informacijami je od 5. 12. 2005 na voljo v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pisarna št. 28, I. nad.

Ob-33504/05
Povabilo k oddaji ponudb
»dobava parovoda in zasuna«
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi
k oddaji ponudb za dobavo parovoda in
zasuna.

Predmet povabila k oddaji ponudb je izdelava tehnične dokumentacije, izdelava in
dobava parovoda in dobava zasuna, na sedež naročnika.
Razpisna dokumentacija z ostalimi informacijami je od 5. 12. 2005 na voljo v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pisarna št. 28, I. nad.
(Jasmin Rebselj, tel. +386/1/587-52-47, faks
+386/1/524-66-46), ki se jo lahko dvigne vsak
delovni dan od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo se lahko zahteva tudi po pošti.
Rok za oddajo ponudb je 15. 12. 2005
do 10. ure.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-33137/05
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so naslednja zemljišča:
I. Nezazidano, komunalno opremljeno
stavbno zemljišče, namenjeno poslovni
gradnji v IOC Zapolje:
– parc. št. 399/1 neplodno v izmeri
2449 m2 in pašnik v izmeri 1177 m2, k.o.
Blekova vas.
Izklicna cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 10.400 SIT za m2. V ceno je
vključen 20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: voda, elektrika
(3X35 A) in asfaltna cesta.
II. Nezazidano, komunalno opremljeno stavbno zemljišče, namenjeno poslovni
gradnji v IOC Logatec:
– parc. št. 375/356 gozd v izmeri
4395 m2, k.o. Dol. Logatec,
– del parc. št. 375/340 gozd v izmeri
273 m2, k.o. Dol. Logatec,
– del parc. št. 375/350 cesta v izmeri
840 m2, k.o. Dol. Logatec.
Predmet prodaje je zemljišče v velikosti
4700 m2.
Izklica cena za komunalno opremljeno
zemljišče je 14.400 SIT za m2. V ceno je
vključen 20% DDV.
V ceno je vključena naslednja komunalna oprema na robu parcele: kanalizacija,
voda, elektrika (3X35 A) in asfaltna cesta.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po načelu ogledano-kupljeno,
kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali;
b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri;
c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z
bančno garancijo na prvi poziv;
d) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime oziroma ﬁrmo kupca, točen naslov
in opis njegove dejavnosti;
– ponujeno ceno;
– izpisek iz sodnega oziroma drugega
registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– način in rok plačila ter način zavarovanja plačila;
– dokazilo o plačani varščini.
3. Pogoji za sodelovanje in postopek
prodaje na javnem razpisu
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Na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in ﬁzične osebe, ki plačajo varščino v
višini 10% od izklicne cene na podračun št.
01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za
javna plačila Republike Slovenije.
Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 20. 12. 2005 do 12.

ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec, s pripisom »Javni razpis
Nepremičnine – ne odpiraj!«.
Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom
sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz
tega razpisa.
Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k
podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani
ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od

pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Občine Logatec.
Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine
in drugih obveznosti kupca. Vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško knjigo, nosi prodajalka.
Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec ali na tel. 01/75-90-618.
Občina Logatec

Št. 465-02-09/2005-1
Ob-33204/05
Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) ter 68. člena Statuta Občine Semič
(Ur. l. RS, št. 24/03) objavlja Občina Semič v skladu s sklepom Občinskega sveta
občine Semič št. 350-05-02/2002-30 z dne
30. 6. 2005

– EMŠO in davčno številko za ﬁzične
osebe oziroma matično in davčno številko
za pravne osebe,
– višino ponujene cene po m2, ki ne sme
biti nižja od izhodiščne vrednosti,
– potrdilo o plačani varščini v višini 10%
navedene izhodiščne cene, ki znaša za posamezno parcelo:
(preračun iz EUR v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 23. 11. 2005)

stila o dodelitvi zemljišča skleniti pogodbo.
Vse dajatve v zvezi s pogodbo in vpisom v
zemljiško knjigo, plača kupec.
Varščina bo kupcu vračunana kot delno
plačilo kupnine. Interesentom, ki ne bodo
uspeli v javnem zbiranju ponudb, pa se varščina vrne v roku 15 dni po prejemu obvestila, brezobrestno. Interesentu, ki bo izbran,
pa bo odstopil od pogodbe oziroma javnega
zbiranja ponudb, se varščina ne vrača.

javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnih zemljišč v
proizvodno servisni coni Vrtača
1. Namen poziva, navedba prodajalca:
Namen poziva za javno zbiranje ponudb
je prodaja stavbnih zemljišč v okviru ZN
PSC Vrtača.
Prodajalec navedenih parcel je Občina
Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič.
2. Zakonska podlaga za prodajo: prodaja se vrši na podlagi 45 člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) ter 68. člena Statuta Občine
Semič (Ur. l. RS, št. 24/03).
3. Opis predmeta prodaje:
Prodajajo se naslednja stavbna zemljišča, vsa po izhodiščni ceni 7,67 EUR/m2
brez DDV:
Zap. št.

Parc. št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3226/7
3226/8
3226/9
3226/10
3226/11
3226/12

Semič
Semič
Semič
Semič
Semič
Semič

Zemljišča se nahajajo v neposredni bližini
podjetja Iskra kondenzatorji d.d., ob državni
cesti Ručetna vas–Štrekljevec–Jugorje.
Interesenti si lahko ogledajo navedene
lokacije po zazidalnem načrtu na sedežu
Občine Semič oziroma na lokaciji sami.
4. Pogoji, po katerih bodo zainteresirani
kupci pridobivali podrobnejše informacije o
predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup: zainteresirani kupci lahko
pridobijo vse informacije in pojasnila o zemljiščih za oblikovanje ponudbe vsak delovni
dan od 8. do 14. ure osebno na sedežu Občine Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič ali
preko tel. 07/356-53-52 (Boštjan Ogulin).
5. Oblika in pogoji, pod katerimi kupec
predloži ponudbo:
Prijava na javno zbiranje ponudb mora
vsebovati:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpis iz sodnega registra za pravne osebe,

Vrednost
v EUR

Varščina
v SIT

1365

7,67

10.400

249.152

Semič

1449

7,67

11.114

266.257

Semič

1378

7,67

10.569

253.200

2089

Semič

1418

7,67

10.876

260.555

3226/11

2089

Semič

1450

7,67

11.121

266.425

3226/12

2089

Semič

1433

7,67

10.991

263.310

Parc. št.

Vl. št.

Katastrska
občina

Izmera
v m2

1.

3226/7

2089

Semič

2.

3226/8

2089

3.

3226/9

2089

4.

3226/10

5.
6.

– opis dejavnosti in predvideno število
zaposlenih.
Nepopolne vloge se ne bodo upoštevale.
Varščino je potrebno poravnati na podračun Občine Semič 01309-0100015998

Vl. št. Katastrska občina

2089
2089
2089
2089
2089
2089

Izhodiščna
cena/m2
v EUR

Zap.
št.

Izmera
v m2

Izhodiščna
cena/m2 v
EUR

Vrednost
v EUR

1365
1449
1378
1418
1450
1433

7,67
7,67
7,67
7,67
7,67
7,67

10.400
11.114
10.569
10.876
11.121
10.991

sklic 00 72210001-4650203-2005 najkasneje do zaključka zbiranja ponudb, s pripisom
varščina.
Prednost pri izbiri bodo imeli interesenti
po naslednjem vrstnem redu:
– kdor ponudi višjo ceno,
– ob enaki ceni načelo vrstnega reda prispelosti ponudbe.
Rok za vlaganje prijav je vključno 14. 12.
2005 do 12. ure. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Semič,
Štefanov trg 9, 8333 Semič. Na kuverti mora
biti vidna oznaka »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – PSC Vrtača. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe ponudnikov, ki bodo ﬁzično prispele v roku, navedenem v javnem zbiranju ponudb in bodo
pravilno označene.
Izbrani interesent javnega zbiranja ponudb mora v roku 30 dni po prejemu obve-

Rok za plačilo kupnine je največ osem
dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Kupnino je možno poravnati tudi
v daljšem obdobju v več obrokih, vendar
mora kupec neplačani del kupnine zavarovati z nepreklicno bančno garancijo na
prvi poziv.
Kupec mora pričeti z gradnjo najkasneje v roku treh let po sklenitvi pogodbe.
Kolikor kupec ne bo pričel z gradnjo v tem
roku, je dolžan vrniti prodajalki zemljišče,
prodajalka pa mu vrne že plačane zneske kupnine, revalorizirane z indeksom
rasti cen na drobno, ki jih objavlja Statistični urad RS, razen varščine, ki zapade v korist prodajalke. V primeru prodaje
zemljišča, ki je predmet te pogodbe, si
prodajalka izgovori predkupno pravico in
zemljišče plačati pod istimi pogoji, kot je
bilo prodano.
Občina Semič

Ob-33205/05
Občina Prevalje na podlagi 29. in 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03) in
Sklepa Občinskega sveta občine Prevalje
št. 36003-0003/2004-6, z dne 6. 10. 2005
objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.
2. Predmet javne ponudbe – prodaja zasedenega stanovanja:
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dvosobno stanovanje št. 3 v II. nadstropju – mansardi poslovno-stanovanjske stavbe Na produ 58, Prevalje, v izmeri skupne
stanovanjske površine 69,10 m², ponudbena cena: 5,903.342,43 SIT;
3. Stanovanje, ki je predvideno v prodajo, je zasedeno z najemniki, ki imajo z Občino Prevalje 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, 77/03) pod
enakimi pogoji, predkupno pravico.
4. Rok sklenitve pogodbe: v roku 15 delovnih dni po opravljeni javni ponudbi mora
izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k
podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika, ki pogodbe noče podpisati.
5. Način in rok plačila: najugodnejši
ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku
8 dni od podpisa pogodbe na TRR št.:
01375-0100010242, sklic na številko (navede spodaj!).
6. Prehod lastništva: lastništvo za stanovanje preide na kupca po plačilu celotne
kupnine in vseh stroškov;
7. Višina kavcije: je 10% od izhodiščne
cene. Kavcijo se nakaže na TRR Občine
Prevalje št. 01375-0100010242 z navedbo
»Plačilo kavcije«. Uspelemu ponudniku bo
plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh po
opravljeni javni ponudbi.
8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe:
ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov Občina Prevalje, Trg 2a,
Prevalje, z ustrezno oznako predmeta javne
ponudbe:
»Ponudba za nakup stanovanja št. 3, v
objektu Na produ 58 – ne odpiraj«.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo ﬁzične in pravne osebe.
Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
19. 12. 2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Prevalje. V primeru, da bo ponudbo za
nakup iste nepremičnine poslalo več ponudnikov, se bo med ponudniki, ki bodo
izpolnjevali pogoje, opravila ustna licitacija.
Najmanjši dvig ponudbene cene za stanovanja je 100.000 SIT. Morebitna licitacija
bo na naslovu: Občina Prevalje, Trg 2a,
Prevalje – sejna soba, v torek 20. 12. 2005
ob 9. uri.
9. Pogoji za oddajo ponudbe:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika;
– potrdilo o vplačilu 10% kavcije (original) ter celotno številko računa (št. banke in
št. računa) za primer vračila kavcije;
– ponudniki morajo v ponudbi navesti naslov objekta in številko stanovanja za katerega izkazujejo interes;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
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institucijam, od katerih se zahteva potrdilo
za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. - tuja pravna oseba mora
predložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v
njegovi države enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma priglasitveni
list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne
smeta biti starejša od 3 mesecev;
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik ter
– natančna navedba ponujene cene.
10. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno, ogled je možen po predhodnem dogovoru;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo) ter stroške plačila takse za izdajo
lokacijske informacije in stroške cenitve;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega zbiranja ponudb;
– predstojnik ali komisija s soglasjem
predstojnika lahko ustavi postopek javne
ponudbe do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov;
– podrobnejše informacije dobite pri tajniku Občine Prevalje Stanku Kumpreju na
tel. 02/82-46-114.
Občina Prevalje
Št. 465-01-105/05
Ob-33318/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 108/03),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/3 in 77/3),
16. člena Statuta Občine Mežica (Ur. l. RS,
št. 16/99, 73/00, 16/03) in sklepa 23. seje
Občinskega sveta Mežica, z dne 11. 10.
2005 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, tel. 02/827-93-50,
faks 02/827-93-59.
2. Predmet prodaje: prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 861/1 k.o.
Mežica – njiva v izmeri 2816 m2, vpisano
pri zemljiškoknjižnem vložku št. 1094 k.o.
Mežica.
Zemljišče leži na Poleni, pod platojem
Glančnika ob reki Meži. Prednost bodo
imeli ponudniki, ki se zavežejo na zemljišču zgraditi objekt za distribucijo električne
energije.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena za
zemljišče znaša 8,448.000 SIT in je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega

cenilca. V izhodiščni deni ni zajet davek na
dodano vrednost po predpisani stopnji 20%,
ki ga je kupec dolžan poleg kupnine, plačati
na ponujeno ceno.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu »videno – kupljeno«.
5. Ponudniki morajo plačati varščino v
višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Varščino je potrebno nakazati na račun
Občine Mežica št. 01274-0100010050, sklic
00 465-05. Dokazilo oziroma kopijo dokazila
o plačilu varščine, mora ponudnik priložiti
ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z
dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo uspelem ponudniku vračunana v
kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena, upoštevaje pogoje iz točke 2 tega
razpisa.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega računa in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za ﬁzične osebe; matično in davčno številko ter navedba
podpisnika pogodbe za pravne osebe),
– navedbo nepremičnine,
– ponujena cena, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe, izpis iz registra Davčne uprave RS za
samostojne podjetnike oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega organa o
plačanih davkih in prispevkih,
– dokazilo o plačani varščini.
8. Sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik
bo moral s prodajalcem skleniti pogodbo
najkasneje v 15 dneh od sprejema sklepa
o izbiri, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži
varščino ponudnika, ki odstopi od namere
za sklenitev pogodbe s prodajalcem.
9. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino poravnati v 8 dneh od
dneva podpisa pogodbe oziroma izstavitve
računa. Poleg kupnine bo kupec dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost,
stroške overitve pogodbe in stroške vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo.
10. Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po
pošti na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica, z oznako »Ne odpiraj! Ponudba za nakup zemljišča«. Pravočasne bodo
ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do
16. 12. 2005 do 10. ure. Odpiranje ponudb,
ki ne bo javno bo ob 11. uri na sedežu občine.
11. Občina Mežica lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane kavcije. Obveznost prodajalca,
da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani kupci dobijo na Občini Mežica,
Trg svobode 1, Mežica, pri Andreji Breznik,
tel. 02/82-79-354.
Občina Mežica
Ob-33328/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo), 15. člena
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statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št.
21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03), 29.,
45. in 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Kuzma z dne 24. junija 2005, Občina
Kuzma objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
II. Predmet prodaje je: zazidano stavbno zemljišče parc. št. 466 v k.o. Matjaševci
(nekdanja stražnica) v velikosti 4.410 m2.
Kupnina znaša 3,600.000 SIT, DDV 549.640
SIT, skupaj izhodiščna cena 4,149.640 SIT.
Do gradbene parcele je speljan občinski vodovod.
Stroške notarskih storitev, davek na promet nepremičnin, stroške izvedbe pogodbe
v zemljiški knjigi in ostali stroški v zvezi s
prodajo in prenosom lastništva bremenijo
kupca.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki iz območja Občine Kuzma in ponudniki, ki
ponudijo višjo ceno od izhodiščne.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno,
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih in drugih razmer
kupca ter namembnost kupljenega objekta,
– navedbo nepremičnine,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za ﬁzične osebe oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe ali samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše od
30 dni.
c) Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor ponudnikov opravi pristojna komisija in po zaključku postopka predlaga županu
izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
d) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
e) Uspešni ponudnik mora najkasneje v
15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo.
f) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma, št. 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
IV. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
V. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 15. decembra
2005 na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma. Na zaprti kuverti mora biti na
levi strani vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Prepozne,

nepopolne in nepravilno označene ponudbe
se ne bodo upoštevale pri izbiri.
VI. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občinski upravi občine Kuzma, Kuzma 24, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Ob-33329/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– uradno prečiščeno besedilo), 15. člena
statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št.
21/99, 12/01, 72/02, 90/02 in 113/03), 29.,
45. in 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega sveta
občine Kuzma z dne 30. 7. 2004 in 24. 6.
2005, Občina Kuzma objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma.
II. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče na podlagi izdelanega idejnega načrta pozidave stavbnega zemljišča in
zemljiškoknjižnega izpiska, in sicer parc. št.
859/3 v velikosti 1343 m2, k.o. Kuzma. Namen prodaje je reševanje stanovanjske problematike in ohranjanje poseljenosti.
III. Cena za m2 stavbnega zemljišča znaša 2 EUR preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila + 20%
DDV. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, strošek notarske storitve
in ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Kupec
mora podpisati tudi pogodbo o priključitvi
na občinski javni vodovod in plačati pogodbeni znesek.
IV. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki iz območja Občine Kuzma, prosilci za
opravljanje mirnih obrtnih oziroma storitvenih dejavnosti, mlade družine in posamezniki. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, se bo upošteval rok prispetja ponudbe. Kupci morajo najkasneje v
roku enega leta začeti z gradnjo.
Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu videno–kupljeno,
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.
b) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje
elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– opis stanovanjskih in drugih razmer
kupca,
– navedbo nepremičnine,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za ﬁzične osebe oziroma dokazilo
o registraciji za pravne osebe ali samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše od
30 dni.
c) Nejavno odpiranje ponudb in postopek
za izbor ponudnikov opravi pristojna komisija in po zaključku postopka predlaga županu
izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
15 dni po odpiranju ponudb.
d) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim
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prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti
postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
e) Uspešni ponudnik mora najkasneje v
15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno
pogodbo.
f) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun
Občine Kuzma, št. 01256-0100011902.
g) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti
od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno
pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev.
V. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 15. decembra
2005 na naslov: Občina Kuzma, Kuzma 24,
9263 Kuzma. Na zaprti kuverti mora biti na
levi strani vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj«. Prepozne,
nepopolne in nepravilno označene ponudbe
se ne bodo upoštevale pri izbiri.
VII. Zainteresirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občinski upravi občine Kuzma, Kuzma 24, kontaktna oseba je Matiš Milan, tel.
02/555-80-16. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma
Št. 50/2005
Ob-33520/05
Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska
ulica 10, Slovenska Bistrica, na podlagi 60.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99
in 65/02), objavlja
javno zbiranje ponudb
za ustanovitev stavbne pravice za
zajem, uničenje in energetsko izrabo
odlagališčnega plina na komunalnem
odlagališču v Pragerskem
1. Predmet razpisa
Ustanovitev stavbne pravice na delu
parc. št. 994 k.o. Gaj. Velikost celotne parcelne št. 994 k.o. Gaj znaša 12,21 ha od
tega je namenjeno odlaganju 8,3 ha površine, z namenom, da bi investitor oziroma
imetnika stavbne pravice, na komunalnem
odlagališču na Pragerskem zagotovil zajem
in energetsko izrabo odlagališčnega plina z
izgradnjo ustreznih objektov: bakle, plinske
elektrarne, transformatorja, sistem zajema
plina in drugo. V okviru projekta je potrebno
proučiti možnost postavitve rastlinjakov z
ogrevanjem.
Obravnavana parcela leži v skladu
z Dolgoročnim planom-prostorskim planom-občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list
RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03 in
131/04) v območju po namenski rabi nahaja v območju za odlaganje odpadkov. Območje urejajo določila Odloka o sprejetju
prostorsko ureditvenih pogojev za celotno
območje Občine Slovenska Bistrica (Uradni
list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS,
št. 43/92, 3/93, 35/94 in 45/00).
Odlagališče nenevarnih odpadkov se
nahaja v opuščenih glinokopih v severo-
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vzhodnem delu Slovenije, 1.000 m južneje
od naselja Pragersko v Občini Slovenska
Bistrica. Na samem vhodu se nahaja zbirni
center s spremljajočimi objekti. Načrtovana
je tudi izgradnja čistilne naprave. Ocenjena
debelina odpadkov lahko doseže od dna
do izravnave z okoliškim terenom ca. 7 m.
Celotna površina odlagališča je ca. 8,3 ha,
od tega je del aktivne površine, del pa predviden za širitev odlagalnega polja. Letno se
odloži ca. 10.000 ton odpadkov.
2. Posebna določila
Stavbna pravica se ustanovi samo za del
zemljišča potrebnega za izgradnjo energetskih objektov in funkcionalnih poti, za uporabo ostalega območja se ustanovi služnostna
pravica.
Stavbna pravica se ustanovi za obdobje
20 let z možnostjo podaljšanja. Po prenehanju stavbne pravice mora investitor zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.
Investitor ob podpisu pogodbe o stavbni pravici pridobi pravico za gradnjo bakle,
plinske elektrarne, transformatorja, sistema
zajema plina in drugo potrebno komunalno
infrastrukturo. Nadomestilo za preneseno
stavbno pravico znaša 1,58 EUR/m2/leto za
površino stavbnih parcel, kjer se nahajajo
objekti.
Investitor s katerim bo sklenjena pogodba zagotovi projektno dokumentacijo, upravna dovoljenja, potrebno komunalno infrastrukturo ter zajem in energetsko izrabo
odlagališčnega plina z izgradnjo ustreznih
objektov.
Investitor, ki bo pridobil stavbno pravico
mora po podpisu pogodbe izdelati idejno zasnovo in jo predložiti v proučitev in potrditev
Občini Slovenska Bistrica. Potrjena idejna
zasnova je podlaga za izdelavo ustrezne
projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj. Objekti morajo biti zgrajeni
do sredine leta 2007. Pri načrtovanju mora
biti upoštevan Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list RS, št. 5/00) oziroma vsa
veljavna področna zakonodaja.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti ima Občina Slovenska Bistrica
pravico enostransko prekiniti pogodbo o
stavbni pravici brez obveznosti do investitorja.
Pred podpisom pogodbe o stavbni pravici mora investitor predložiti dokazilo o plačilu
varščine v višini 10% enoletnega nadomestila za preneseno stavbno pravico.
3. Pogoji za prijavo na razpis
I. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis
se lahko prijavijo domače in tuje pravne in
ﬁzične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost (poslovni subjekti).
II. Ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti:
a) podatke o ponudniku,
b) dokazilo o plačani varščini,
c) rok veljavnosti ponudbe, ki ne sme biti
krajši od 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe – izjava,
d) izjavo o roku dokončanja izgradnje
objekta,
e) izjava o predložitvi projektne dokumentacije in upravnega dovoljenja,
f) izjava o izgradnji rastlinjakov,
g) izjava o vrsti dejavnosti, ki jo bo investitor izvajal na nepremičninah, ki so predmet ponudbe,
h) izjavo, da ponudnik razpolaga s potrjenimi referencami pri izgradnji vsaj enega
tovrstnega objekta (za zajem in koriščenje
odlagališčnega plina),
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i) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa,
j) fotokopijo izpiska iz sodnega registra,
oziroma izpisa iz poslovnega registra Slovenije (AJPES), ki ne sme biti starejše od treh
mesecev od datuma ponudbe,
k) izjavo, da ima ponudnik registrirano
dejavnost in licenco za proizvodnjo električne energije.
4. Merila za izbor ponudnikov:
– rok za predložitev projektne dokumentacije in upravnega dovoljenja: do 5 točk,
– rok izgradnje objekta: največ 15 točk.
Kot objekt se šteje objekt, za katerega je izdano uporabno dovoljenje);
– višina nadomestila: 10 točk,
– izgradnja rastlinjakov z ogrevanjem iz
plinske elektrarne: 10 točk,
– potrjena referenca o izgradnji tovrstnih
objektov: 5 točk,
– dokazilo o registrirani dejavnosti in licenci za proizvodnjo električne energije: 5
točk.
Maksimalno število točk 50.
Način uporabe meril je določen v razpisni
dokumentaciji.
Komisija, ki jo s sklepom imenuje županja Občine Slovenska Bistrica, bo prispele
ponudbe ocenila po zgoraj navedenih kriterijih in tako izbrala najugodnejše ponudnike.
Kot najugodnejša se bo štela ponudba z
najvišjim seštevkom zbranih točk.
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov zbrali enako število točk, bo izbran tisti
ponudnik, ki bo ponudil krajši rok za izvedbo
investicije; če kljub temu ponudbe ne bo mogoče izbrati, pa bo izbran ponudnik, katerega ponudba bo prej prispela v vložišče.
5. Pogoji ob izvajanju investicije
Objekti morajo biti zgrajeni do konca leta
2006. Pri načrtovanju mora biti upoštevan
Pravilnik o odlaganju odpadkov (Uradni list
RS, št. 5/00) oziroma vsa veljavna področna
zakonodaja.
Rizik pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja nosi investitor sam.
Količina plina ni znana, zato nosi rizik
gradnje in opravljanja dejavnosti investitor
sam.
6. Ureditev komunalne infrastrukture
– investitor si je dolžan komunalno urediti
zemljišče, zato bo izbrani investitor oproščen plačila komunalnega prispevka.
7. Svojo ponudbo morajo ponudniki
predložiti v dveh ločenih zaprtih kuvertah z
oznako »Ne odpiraj – Ponudba za ustanovitev stavbne pravice za zajem in energetsko izrabo odlagališčnega plina«, pri čemer
je na eni kuverti eni oznaka »original«, na
drugi pa »duplikat«. Kuverti ponudniki hkrati
vložijo na vložišče Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska
Bistrica ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10,
2310 Slovenska Bistrica. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj naziv ter sedež.
8. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe,
ki bodo prispele na vložišče Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, najkasneje do torka, dne 3. 1. 2006 do 13. ure.
9. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki dolžni položiti tudi varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščino v višini
500.000 SIT so dolžni ponudniki vplačati na račun Občine Slovenska Bistrica št.
01313-0100009691, sklicna številka 00
76139-714100-3000 s pripisom »varščina
za javno zbiranje ponudb – odlagališčni
plin«. Plačana varščina bo izbranemu po-

nudniku brezobrestno obračunana pri letnem nadomestilu za stavbno pravico, drugim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30
dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje
županja Občine Slovenska Bistrica. Kolikor
ponudba ni sestavljena tako kot je to določeno z razpisnimi pogoji, ima naročnik pravico
tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave.
Komisija bo podala predlog za izbiro investitorja županji.
11. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo udeleženci razpisa obveščeni v roku 8
dni od dneva sprejetja ustreznega sklepa.
12. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o stavbni pravici najkasneje v 20 dneh po
prejemu poziva prodajalca k sklenitvi pogodbe. Kupec mora poravnati letno nadomestilo
v 8 dneh po podpisu pogodbe. V primeru, da
izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku,
se mu varščina ne vrne.
13. Investitor je dolžan najkasneje v 10
dneh po sklenitvi pogodbe Občini Slovenska
Bistrica izročiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini letnega nadomestila za stavbno pravico.
14. Stroške overitve pogodbe pri notarju
oziroma DDV ter druge stroške nosi investitor, stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi
Občina Slovenska Bistrica.
15. Javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica, v petek dne
6. 1. 2006 ob 9. uri.
16. Objava javnega poziva za zbiranje
ponudb ne zavezuje Občine Slovenska Bistrica, da bo z najugodnejšim ponudnikom
sklenil pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
17. Občina Slovenska Bistrica si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega
zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa,
kadarkoli ustavi, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti.
18. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo v vložišču Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slov. Bistrica ali jo zahtevajo po e-pošti na naslov:
lidija.razborsek@slov-bistrica.si.
18. Informacije o javnem zbiranju ponudb
ponudniki lahko dobijo na Občini Slov. Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slov. Bistrica, pri Lidiji Razboršek, na tel. 02/843-28-26 ali Danici Sagadin Leskovar, na tel. 02/843-28-30,
vsak delavnik od 9. do 12. ure.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 46503-7/2005
Ob-33522/05
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02), 45.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
19. člena Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS,
št. 50/95 in 80/98) ter sklepov Občinskega
sveta občine Trebnje, sprejetih na 20. redni
seji dne 22. 11. 2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč v k.o. Mali Videm
I. Predmet prodaje:
Predmet prodaje so naslednja zemljišča,
vpisana v vl.št. 307 k.o. Mali Videm, last Občine Trebnje:
– parc. št. 623/1 pašnik v izmeri 390 m2,
– parc. št. 623/2 pašnik v izmeri 186 m2,
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– parc. št. 623/3 pašnik v izmeri 116 m2.
Zemljišča so komunalno neopremljena;
lokacija: Mali Videm pri Šentlovrencu.
II. Pogoji prodaje:
1. Izklicna cena za zemljišča, ki so predmet prodaje, znaša za:
– parc. št. 623/1: 765.570 SIT,
– parc. št. 623/2: 365.118 SIT,
– parc. št. 623/3: 227.708 SIT.
Cena ne vključuje davka na dodano
vrednost po predpisani stopnji 20%.
2. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena kupnina.
3. Rok za sklenitev prodajne pogodbe je
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru
najugodnejšega ponudnika.
4. Kupec – izbrani ponudnik kupnino poravna na transakcijski račun Občine Trebnje
št. 01330-0100016133, odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna
kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu
nepremičnina izročila v posest.
5. Davek na dodano vrednost in stroške overitve podpisa pri notarju plača kupec
– izbrani ponudnik.
III. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
ﬁzične in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Pisna ponudba mora vsebovati ime,
priimek (ime oziroma ﬁrmo, če gre za pravno osebo), EMŠO ter davčno številko ponudnika in njegov točen naslov, številko
transakcijskega računa, ponudbeno ceno,
ki ne sme biti nižja od izklicne in podpis pristojne osebe.
3. Ponudbi je treba priložiti:
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izklicne cene,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe
4. Ponudniki plačajo varščino za nakup
nepremičnine v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Trebnje št.
01330-0100016133, odprt pri Banki Slovenije, s sklicem, za namen javno zbiranje ponudb Mali Videm.
5. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno najkasneje v osmih dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo
vračunal v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec
obdrži varščino.
IV. Postopek zbiranja ponudb:
1. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo zainteresirani ponudniki poslati priporočeno ali oddati osebno v vložišču
(soba št. 2) v zaprti ovojnici najkasneje do
vključno 22. 12. 2005 do 9. ure na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb Mali Videm«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja
oziroma ponudnika.
2. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v prostorih občinske uprave Občine
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, mala sejna
soba dne 22. 12. 2005 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele in po-

polne ponudbe bo obravnavala komisija za
izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Trebnje in vse ponudnike pisno obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika.
3. Če dva ponudnika ponudita enako
ponudbeno ceno, bo prodajalec najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
V. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetu prodaje za namen oblikovanja
ponudbe za nakup in vsa ostala pojasnila
v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na sedežu Občine Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje vsak delovni dan
na tel. 07/348-11-44.
Občina Trebnje
Št. 4652-333/2005
Ob-33547/05
Mestna občina Koper na podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
ter sklepa Občinskega sveta mestne občine
Koper št. K4652-150/2003 z dne 16. junija
2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč v lasti Mestne
občine Koper
1. Predmet prodaje so zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
1.1. zemljišče s parc. št. 290 in 291
k.o. Vanganel, v skupni izmeri 2.773 m2,
za izklicno ceno 23,230.392 SIT (8.377,35
SIT/m2) brez DDV;
1.2. zemljišče s parc. št. 471 in 472 k.o.
Oltra, v skupni izmeri 4.063 m2, za izklicno
ceno 68,226.302 SIT (16.792,10 SIT/m2)
brez DDV;
1.3. zemljišče s parc. št. 1067 in 1069
k.o. Oltra, v skupni izmeri 4.518 m2, za izklicno ceno 80,159.440 SIT (17.742,24
SIT/m2) brez DDV;
1.4. zemljišče s parc. št. 1180, 1216/1 in
1216/2 k.o. Jernej, v skupni izmeri 1.267 m2,
za izklicno ceno 12,093.705 SIT (9.545,15
SIT/m2) brez DDV;
1.5. zemljišče s parc. št. 1089/2 k.o.
Hribi, v izmeri 1.388 m2, za izklicno ceno
13,754.372 SIT (9.909,49 SIT/m2) brez
DDV.
2. Izklicne cene zemljišč so izračunane
na dan 31. 10. 2005.
3. V ceno zemljišč ni vključen 20% davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
5. Zemljišče pod točko 1.1. se nahaja
na območju urbanih zemljišč namenjenih za
mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), na območju naselja Vanganel,
ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Vanganel
(Uradne objave, št. 20/93). Del zemljišča, ki
se prodaja, se nahaja na strmem pobočju.
6. Zemljišče pod točko 1.2. se nahaja v
ureditvenem območju za poselitev, na območju naselja Ankaran, ki se ureja po določilih Odloka o zazidalnem načrtu Dolge
njive – Campi lungi, pod cerkvijo v Ankaranu
(Uradne objave, št. 6/01). Dostop do na-
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vedenega zemljišča je po ZN predviden po
parc. št. 469 k.o. Oltra.
7. Zemljišče pod točko 1.3. se nahaja v ureditvenem območju za poselitev,
na območju za centralne dejavnosti. Navedeno zemljišče, ki se ureja po določilih
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88,
7/01 in 24/01) se nahaja na območju KC
– 10; območje T1 – gradnja turističnih nastanitvenih objektov s spremljajočimi programi na zahodni strani, gradnja objektov
s spremljajočimi programi športno rekreacijskega centra, privezov in vodnih športov na območju sv. Katarine. Za navedeno območje sestavine družbenega plana
Mestne občine Koper 1986-1990 določajo
izdelavo prostorskega izvedbenega načrta.
Na omenjenem območju so skladno s 1.
členom PUP v Občini Koper dopustne le
sanacije obstoječih objektov in posamični
posebej utemeljeni posegi v prostor, ki ne
bodo neugodno vplivali na končne rešitve
po predvidenih prostorskih izvedbenih načrtih. Mestna občina Koper bo na podlagi
pobude kupca začela postopek za sprejetje
prostorskega izvedbenega načrta oziroma
lokacijskega načrta. Vse stroške lokacijskega načrta krije kupec. Za navedena zemljišča so sklenjene zakupne pogodbe, katerih
veljavnost preneha v roku 6 mesecev od
dneva objave tega razpisa.
8. Zemljišče pod točko 1.4. in 1.5. se
nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja
izvenmestnih naselij), v naselju Hrvatini.
Navedena zemljišča, ki se urejajo po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini – Crevatini (Uradne
objave, št. 20/03 in 23/03) se nahajajo na
območju nepozidanih zemljišč, zemljišče
pod točko 1.4. na območju KU-35/1-3/P1,
zemljišče pod točko 1.5. pa na območju
KU-35/1-5/P1. Nepozidana urbana zemljišča je potrebno reševanti kompleksno, z
upoštevanjem prometne in komunalne infrastrukture. Za zemljišče pod točko 1.4. je
sklenjena zakupna pogodba, katera veljavnost preneha v roku 6 mesecev od dneva
objave tega razpisa.
9. Rok plačila kupnine: najkasneje v
8 dneh po sklenitvi pogodbe oziroma v 8
dneh po izdaji računa s strani prodajalca.
Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s
strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano varščino.
10. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine.
11. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila.
12. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, z oznako za javni razpis št.
K4652-333/2005 s pripisom »ponudba za
parcelo št..... k.o....... – Ne odpiraj« do torka
20. decembra 2005 do 10. ure. Na ovojnici
mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
13. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– številko parcele, ki je predmet ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za ﬁzične osebe
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oziroma izpisek iz sodnega registra in ID št.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
14. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne
cene stavbnega zemljišča brez DDV, katera
mora biti nakazana na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad
Koper številka: 01250-0100005794, obvezni
sklic na številko 00 201000. Varščina mora
biti vplačana do 20. decembra 2005 do 10.
ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa
bo upoštevana pri plačilu kupnine.
15. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 13. točke javnega
razpisa.
16. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu;
v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne
vrne.
17. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno zemljišče.
18. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu, in sicer v roku
petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
Odločitev župana je dokončna.
19. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
20. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
21. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
22. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča.
23. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v
zemljiško knjigo.
24. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03).
25. Javno odpiranje ponudb bo v torek
20. decembra 2005 ob 13. uri v sejni sobi
Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko
interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine
Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273, v
času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Ob-33672/05
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka, na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02) ter v skladu z določili Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
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l. RS, št. 12/03 in 77/03), sklepa občinskega
sveta št.: 03201-23/2005 z dne 21. 9. 2005
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo poslovno stanovanjskega
objekta v Pivki
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, Pivka.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je poslovno stanovanjski objekt na naslovu Kolodvorska 19 v Pivki:
– poslovno stanovanjski objekt s koristnimi površinami v obsegu 848 m2, v 4. podaljšani gradbeni fazi,
– dvorišče s parc. št. 237/16 in 237/19,
obe k.o. Radohova vas s površino
1.081 m2.
Izklicna cena znaša 56,300.000 SIT.
V pritličju poslovno stanovanjskega objekta se nahaja poslovni prostor v izmeri
46 m2, ki je v zasebni lasti in ni predmet
prodaje po tem razpisu.
Nepremičnina se proda po načelu videno
– kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
na nepremičnini kasnejših reklamacij. Kupec
je dolžan plačati davek na promet nepremičnin, ostale stroške nosi prodajalec.
3. Ponudba mora vsebovati:
– naziv in naslov ponudnika,
– ponujeno ceno za poslovno stanovanjski objekt, ki ne sme biti nižja od izklicne
cene,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta biti
starejša od 3 mesecev,
– potrdilo o plačilu varščine (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe (ki ne sme biti starejše od
30 dni).
4. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do srede
14. 12. 2005, do 12. ure na naslov: Občina
Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka z
oznako: Javno zbiranje ponudb – Kolodvorska 19 – Ne odpiraj!
5. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno. V primeru pridobitve
dveh ali več enakih popolnih in pravilnih
ponudb, bo izvedena ustna licitacija. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
6. Višina varščine: interesenti, ki želijo
sodelovati na javnem razpisu morajo vplačati varščino v višini 10% izklicne cene. Varščino se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri
Banki Slovenije, z navedbo »Plačilo varščine za javni razpis - Kolodvorska 19«.
7. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v kupnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8
dni od dneva odpiranja ponudb, in sicer v
vplačanem znesku.
8. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo v sredo, dne 14. 12.
2005 ob 15. uri. V primeru pridobitve dveh
ali več enakih popolnih in pravilnih ponudb,
bo izvedena ustna licitacija takoj po zaključenem javnem odpiranju ponudb.
9. Način in rok plačila kupnine: rok za
plačilo kupnine (zmanjšano za vplačano var-

ščino) je 8 dni, od izstavitve računa, ki ga
izda Občina Pivka. Kupec je po podpisu pogodbe dolžan plačati vrednost nepremičnin
po ponujeni ceni. Plačilo celotne kupnine
– vrednosti nepremičnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo v roku ne izvede, se
varščina zadrži, pogodba pa razdre. Kupec
pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne
kupnine.
10. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo moral
skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh
po izdaji sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku
ne sklene pogodbe, se šteje, da je odstopil
od nakupa, prodajalec pa zadrži njegovo
varščino.
11. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s 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) lahko Komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Pivka, s soglasjem
predstojnika, postopek ustavi do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
varščina povrne v vplačanem znesku; o
tem posreduje občina ponudnikom odločitev v roku 8 dni po opravljenem javnem
odpiranju ponudb.
12. Vse dodatne informacije o pogojih
javnega razpisa in natančnejše podatke o
nepremičnini lahko interesenti dobijo na
tel. 05/72-10-100 (kontaktna oseba: Darja Sušelj). Ogled je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javne dražbe je
objavljeno tudi na internetnem naslovu:
http://www.pivka.si.
Občina Pivka
Ob-33658/05
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo, št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02 in 41/05)
in določil 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 Ajdovščina z dne 24. 11. 2005 objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje in opis nepremičnine
Predmet javne ponudbe je prodaja stavbnega zemljišča v Poslovno coni Pod letališčem v Ajdovščini, in sicer parc. št. 1070/60
njiva v izmeri 1.275 m2 in parc. št. 1070/61
njiva v izmeri 1.220 m2 obe k.o. Vipavski
Križ. Nepremičnini se prodajata skupaj.
Parceli se nahajata sredi Poslovne cona
Pod letališčem, ki je locirana na zahodni
strani mesta Ajdovščina med regionalno cesto R2/444 in železnico na nasprotni strani
športnega letališča. Poslovne površine so
namenjeni proizvodni, servisni in poslovni
dejavnosti.
Komunalna opremeljenost: trenutno je
poslovna cona le delno komunalno opremljena. Izgradnja manjkajoče komunalne
opreme se bo izvedla v dveh fazah, in sicer
deloma v letu 2006 in deloma v letu 2007.
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2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za zemljišče
znaša 6.500 SIT/1m2 oziroma za celotno
zemljišče 16,217.500 SIT. Uspeli ponudnik
bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno zemljišče vendar
najmanj v višini ponudbene cene.
Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišča plačati tudi davek
na dodano vrednost v višini 20% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnega zemljišča v PC Pod letališčem Ajdovščina«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v
vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do torka 20. decembra 2005 do 10. ure.
Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo
potekalo istega dne ob 10.15, v sejni sobi
Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo ﬁzične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne
osebe s sedežem v državah, ki so članice
Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
1,700.000 SIT na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za ﬁzične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina,
v primeru neuspele ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po opravljenem javnem odpiranju prispelih pisnih ponudb in plačati celotno kupnino
za zemljišča vključno z davkom na dodano
vrednost v roku 15 dni od izstavitve računa.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni
od dneva izbora najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo
vplačana varščina zapadla v korist Občine
Ajdovščina.
Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v torek
13. 12. 2005 od 10. do 11. ure. Dodatne
informacije dobite na sedežu Občine Aj-

dovščina ali po tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na tel.
05/365-91-14 kontaktna oseba Katarina
Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Ob-33134/05
Monvi d.o.o. – v stečaju, Tovarniška
51, 2342 Ruše, objavlja na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Mariboru, opr. št.
St 114/2001 z dne 21. 11. 2005
prodajo z zbiranjem ponudb
premoženja stečajnega dolžnika Monvi
d.o.o. – v stečaju, Tovarniška 51, Ruše.
Predmet prodaje je sušilnica lesa z upravnim in skladiščnim poslopjem s pripadajočo
opremo, locirana v Rušah ob Tovarni dušika
Ruše na Tovarniški cesti kot sledi:
a) nepremičnine, ki sestojijo iz naslednjih
zaključenih celot:
– parcela številka 165 dvorišče, ki meri
800 m2, ki je pripisana pri vložni številki
1055 k.o. Ruše in parcela št. 169/1 dvorišče, ki meri 2.085 m2, ki je pripisana pri vložni
številki 1207 k.o. Ruše;
– parcela številka 159/1 dvorišče, ki meri
2.241 m2, ki je pripisana pri vložni številki
1207 k.o. Ruše, z na njej stoječim objektom
sušilnica za les tlorisa 710 m2 in nadstreškom v velikosti 1.157 m2, parcela številka
1831/4 cesta, ki meri 424 m2, ki je pripisana
pri vložni številki 1377 k.o. Ruše, parcela
številka 163/2 dvorišče, ki meri 80 m2, ki je
pripisana pri vložni številki 1051 k.o. Ruše;
– parcela številka 159/2 dvorišče, ki meri
1.556 m2 z na njej zgrajeno upravno zgradbo s proizvodno halo, ki je pripisana pri
vložni številki 1207 k.o. Ruše;
– parcela številka 157/1 njiva, ki meri
1.316 m2, parcela številka 158/1 njiva, ki
meri 1.484 m2, ki sta pripisani pri vložni številki 1051 k.o. Ruše;
b) oprema – sušilnica lesa;
c) ostala oprema po seznamu;
po izklicni ceni 98,820.000 SIT.
V izklicni ceni ni zajet davek na promet
nepremičnin in DDV. Predpisane davščine
je kupec dolžan poravnati ob plačilu kupnine
po veljavnih predpisih, kot tudi druge dajatve
in stroške v zvezi s prenosom lastništva.
Premoženje se prodaja v paketu, zemljiško knjižno stanje ni urejeno. Prodaja poteka po sistemu videno – kupljeno in predmeta prodaje ni mogoče reklamirati.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi na Okrožno sodišče
v Mariboru, Sodna 14, s pripisom »Ponudba
za odkup – ne odpiraj St 114/2001«.
Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi predložiti: ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu
RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje.
Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene na
transakcijski račun stečajnega dolžnika št.
02280-90906291 pri Novi LB d.d. Maribor,
varščina se bo izbranemu ponudniku po odbitku stroškov štela v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom pa brez obresti vrnila v
treh dneh po zaključku zbiranja ponudb.
O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 30 dneh od dneva, ko je potekel rok
za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je
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dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15
dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino
pa plačati na račun stečajnega dolžnika v
roku 15 dni po sklenitvi pogodbe. V primeru plačila kupnine v roku, daljšem kot 15
dni, je kupec dolžan v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe plačilo kupnine zavarovati s predložitvijo nepreklicne bančne garancije na
prvi poziv prvovrstne slovenske banke na
znesek kupnine, zmanjšane za varščino in
nato kupnino poravnati v 90 dneh po podpisu pogodbe.
Če najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača celotne kupnine v pogodbi
v določenem roku, se meni, da je odstopil
od nakupa in je pogodba razveljavljena po
samem zakonu. Če kupec ne plača v roku
celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti plačani del
kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov,
ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od
nakupa.
Kupec postane lastnik prodanega premoženja z dnem, ko je plačana celotna kupnina. Vse stroške v zvezi z vpisom v zemljiško knjigo in prenosom premoženja v last in
posest nosi kupec.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz 153. člena ZPPSL.
Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o
prodaji z najboljšim ponudnikom.
Ogled premoženja kot vpogled v cenitve premoženja je možen po predhodnem
dogovoru s stečajno upraviteljico po tel.
02/61-31-345 vsak delovni dan med 15. in
16. uro.
Monvi d.o.o. – v stečaju
Ob-33135/05
Likvidacijski upravitelj družbe SŽ – Stroji
in tehnološka oprema, družba za upravljanje
in svetovanje, d.o.o. – v likvidaciji, dr. Dušan
Mežnar, Ob Meži 16, 2392 Mežica, v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v Slovenj
Gradcu, opr. št. Srg 374/05 z dne 11. 11.
2005 objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. Z dnem 13. 6. 2005 je na podlagi
sklepa skupščine družbe o začetku postopka redne likvidacije, ki ga je vložila družba
sama, začet postopek redne likvidacije družbe SŽ – Stroji in tehnološka oprema, družba
za upravljanje, d.o.o. – v likvidaciji, Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovan dr. Dušan Mežnar, Ob Meži 16, 2392
Mežica.
3. Upravičene osebe dobijo informacije
na tel. 02/870-76-03 ali 02/870-76-06 med
13. in 14. uro vsak delovni torek in četrtek.
poziv upnikom in dolžnikom
1. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov družbe s pripisom
»prijava terjatve« v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva. Prijavam je potrebno
priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in višino terjatve.
2. Likvidacijski upravitelj poziva dolžnike,
da takoj poravnajo obveznosti do družbe v
likvidaciji.
SŽ – Stroji in tehnološka oprema, d.o.o.
– v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
dr. Dušan Mežnar
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-12/2005
Ob-33139/05
Z dnem 28. 10. 2005 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
Kranj izbrišejo Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne organizacije v družbi
Planika Kranj d.d., Neodvisnost, KNSS,
Savska Loka 21, Kranj, vpisana pod zap.
št. 65.
Št. 101-8/2005-1338
Ob-33140/05
Upravna enota Žalec je dne 18. 11.
2005 v evidenci statutov sindikatov spremenila ime statuta sindikata, vpisanega v
evidenco pod zap. št. 15.
Novo ime statuta sindikata: Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije, kar je zahtevala predsednica sindikata z imenom Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat Osnovne šole Braslovče, s
sedežem v Braslovčah, Rakovlje 15b.
Št. 101-21/2005-2 (1002)
Ob-33330/05
Pravila sindikata zavoda Srednje kmetijske šole Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
z dne 16. 3. 1995, pod zaporedno številko
005, so bila spremenjena in sprejeta na
zboru članov sindikata dne 8. 11. 2005 in
odslej nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda Biotehniška šola Maribor, ko je bilo
spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata,
ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Biotehniška šola Maribor, skrajšano: SVIZ
Slovenije, BTŠ Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru, Vrbanska cesta 30.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 19, z dne 22. 11.
2005. Spremenjena pravila se hranijo v
Upravni enoti Maribor.
Št. 101-2/2005
Ob-33331/05
Sprememba zastopnika sindikata delavcev Paloma Pergam Sladki vrh, sprejeta na konstitutivni seji predsedstva sindikata dne 7. 10. 2005 se hrani v Upravni
enoti Pesnica.
Spremembe pravil se vodijo pod zaporedno št. 16.
Matična številka /identiﬁkacijska/ sindikata Paloma Pergam Sladki vrh je 5963958
in je nespremenjena.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-86/2005-8
Ob-33532/05
Urad RS za varstvo konkurence je dne
23. 11. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu z
drugim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da priglašena koncentracija družb Triglav, ﬁnančna družba, d.d.,
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Slovenska cesta 54, Ljubljana, in Slovenijales, družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana,
ni podrejena določbam ZPOmK.
Triglav, ﬁnančna družba, d.d., je priglasila koncentracijo zaradi nameravane
pridobitve večinskega lastniškega deleža
družbe Slovenijales, d.d., na podlagi objave
javne ponudbe za odkup vseh delnic navedenega izdajatelja. Na podlagi podatkov iz
priglasitve in drugih razpoložljivih podatkov
je Urad ugotovil, da priglašena transakcija
ne pomeni koncentracije v smislu določila
tretje alinee drugega odstavka 11. člena
ZPOmK, ampak le povečanje lastniškega
deleža ene odvisne družbe v drugi odvisni družbi znotraj že obstoječe ekonomske
celote. V takšnih primerih Urad ne presoja
vsebinsko skladnosti priglašene koncentracije s pravili konkurence, zato je v skladu z
drugim odstavkom 38. člena ZPOmK izdal
odločbo o ugotovitvi, da koncentracija ni
podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-96/05-8
Ob-33533/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na
podlagi priglasitve koncentracije dne 24. 11.
2005 izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 in 37/04, v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Gospodarstvo rast, proizvodnja, trgovina, ﬁnance in storitve, d.o.o., Slovenska
ulica 17, 2000 Maribor (v nadaljevanju:
Gospodarstvo rast) in Zvon Ena Holding, ﬁnančna družba, d.d., Slovenska
ulica 17, 2000 Maribor (v nadaljevanju:
Zvon Ena Holding) skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla na podlagi javne ponudbe za odkup vseh delnic
družbe Zvon Ena Holding, ki je bila objavljena dne 2. 11. 2005. Na podlagi javne
ponudbe naj bi družba Gospodarstvo rast
pridobila izključni nadzor nad družbo Zvon
Ena Holding.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in
drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja,
da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni
izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-77/2005-17
Ob-33534/05
1. Združenje turističnih agencij Slovenije, Vošnjakova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ZTAS) je v obdobju od 17. maja
2000 s sklepi Upravnega odbora ZTAS, in
sicer s sklepom 4 s 14. seje z dne 17. 5.
2000, sklepom 5 s 23. seje z dne 13. 3.
2003, sklepom 4 s 33. seje z dne 23. 9.
2004 in z dopolnitvijo ad 3 in sklepom 3 s
34. seje z dne 28. 10. 2004, s katerimi je
določilo višino prijavnine v ﬁksnem znesku
kot enotno ceno, kršilo 5. člen ZPOmK v
povezavi s 3. členom ZPOmK. Navedeni sklepi ZTAS predstavljajo sklepe podjetniškega združenja o pogojih poslovanja
na trgu, katerih cilj je preprečevati, ovirati
oziroma izkrivljati konkurenco v Republiki
Sloveniji.
2. Sklepi upravnega odbora ZTAS iz
prve točke izreka so prepovedani in nični.
3. ZTAS je dolžno v roku 8 dni od prejema te odločbe pisno obvestiti vse svoje
članice o ničnosti sklepov iz prve točke

izreka te odločbe ter jih pozvati, naj samostojno določajo višino prijavnine.
4. ZTAS je dolžno v roku 8 dni od izpolnitve zahteve iz tretje točke izreka te
odločbe pisno obvestiti Urad ter predložiti
dokaze o izpolnitvi zahteve.
5. Izrek odločbe se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-33673/05
Prokurist družbe A-Cosmos d.d. obvešča delničarje družbe, da je dne 28. 11. 2005
na Okrožno sodišče Ljubljana, Registrski
oddelek, Tavčarjeva 9, Ljubljana, pri registrskem vložku št. 10797600 predložil pripojitveno pogodbo z dne 23. 11. 2005, s katero
se prevzeta družba Gama center d.o.o.,
Šmartinska cesta 152, Ljubljana, pripoji k
prevzemni družbi A-Cosmos d.d.
Delničarji družbe se obveščajo, da imajo od 29. 11. 2005 dalje na sedežu družbe
možnost pregledati naslednje listine:
1. pogodbo o pripojitvi,
2. letna poročila obeh družb, ki se pripajajo, za zadnja tri poslovna leta,
3. revidirano poročilo obeh družb po obračunskem dnevu pripojitve,
4. poročilo o poslovanju obeh družb na
dan 30. 9. 2005,
5. poročilo uprave obeh družb o pripojitvi,
6. poročilo prevzemne družbe o reviziji
pripojitve,
7. poročilo nadzornega sveta prevzemne družbe o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju družba na njegovo
zahtevo naslednji delovni dan brezplačno
izroči prepis listin iz predhodnega odstavka
te objave.
A-Cosmos delniška družba Ljubljana
Ob-33675/05
Družba Noviforum programska oprema
in mediji d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Noviforum d.o.o.) objavlja obvestilo o vložitvi delitvenega načrta,
na podlagi katerega bo prišlo do oddelitve dveh novih družb od družbe Noviforum
d.o.o., v sodni register.
Pri tem družba Noviforum d.o.o. opozarja upnike in predstavnike delavcev, da
jim bo na njihovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan, brezplačno dala prepis
delitvenega načrta.
Imetnike deležev družbe Noviforum
d.o.o. ta obvešča, da bo družba Noviforum
d.o.o. na zasedanju skupščine predložila
potrebne listine, ki jih zahteva 533.f člen
Zakona o gospodarskih družbah (delitveni načrt; letna poročila družbe Noviforum
d.o.o. za zadnja tri poslovna leta; zaključno
poročilo družbe Noviforum d.o.o.).
Pred odločanjem o soglasju za delitev
bo direktor družbe Noviforum d.o.o. imetnike deležev obvestil o vseh pomembnih
spremembah premoženja družbe v obdobju od sestave delitvenega načrta do zasedanja skupščine ter ustno obrazložil vsebino delitvenega načrta.
Direktor družbe
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Ob-33861/05
Direktor družbe Flooring trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, Celovška ulica 317,
Ljubljana, imetnike deležev družbe obvešča, da je dne 28. 11. 2005 Okrožnemu sodišču v Ljubljani predložil delitveni načrt za
delitev družbe z delitvijo. Direktor družbe
opozarja vse imetnike deležev družbe, da
je na zasedanju skupščine uprava dolžna
predložiti naslednje listine:
– delitveni načrt;
– letno poročilo prenosne družbe za zadnja tri poslovna leta;
– kadar dan obračuna delitve ni enak
bilančnemu presečnemu dnevu zadnjega
letnega poročila prenosne družbe: zaključno poročilo prenosne družbe (prvi odstavek 64. člena ZGD), če je bilo do takrat že
revidirano;
– kadar se zadnje letno poročilo prenosne družbe nanaša na poslovno leto, ki se je
končalo več kot šest mesecev pred sestavo
delitvenega načrta: vmesno bilanco stanja
te družbe, ki mora biti sestavljena po stanju
na dan zaključka zadnjega trimesečja pred
sestavo delitvenega načrta;
– poročilo uprave o delitvi (533.č člen
ZGD);
– poročilo o reviziji delitve (533.d člen
ZGD).
Na začetku obravnave na skupščini
mora uprava ustno razložiti vsebino delitvenega načrta. Pred odločanjem o soglasju za delitev mora uprava imetnike
deležev obvestiti o vseh pomembnih spremembah premoženja družbe v obdobju od
sestave delitvenega načrta do zasedanja
skupščine. Za pomembno se šteje zlasti
tista sprememba, zaradi katere bi bilo primerno drugačno menjalno razmerje oziroma drugačna dodelitev deležev v novih
družbah.
Direktor družbe Flooring trgovina in storitve, d.o.o., Ljubljana, opozarja vse upnike
in svet delavcev, da jim je dolžna na zahtevo vsakega izmed njih najkasneje naslednji
delovni dan po zahtevi brezplačno dati prepis delitvenega načrta.
Uprava družbe Flooring trgovina
in storitve, d.o.o., Ljubljana,
direktor Matjaž Kiler

Sklici skupščin
Ob-33676/05
Na podlagi 284. člena Zakona o gospodarskih družbah in 31. člena Statuta družbe
MC Medicor d.d. Ljubljana, Tbilisijska 81,
sklicuje uprava družbe
8. skupščino
družbe MC Medicor d.d. Ljubljana,
Tbilisijska ulica 81,
ki bo 5. 1. 2006 ob 15. uri v prostorih
družbe v Ljubljani, Tbilisijska ulica 81, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave:
Za organe skupščine se izvolijo:
– predsednik skupščine: Janez Hafner,
– preštevalka glasov: Barbara Ravnik.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Erika Braniselj.
2. Izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
Skupščina imenuje sledeče člane nadzornega sveta:
– prof. dr. Boris Pleskovič,
– prof. dr. Anton Jamnik,
– prof. dr. Olga Vraspir Porenta,
– mag. Jože Smrekar,
– dipl. ek. Janez Hafner,
– dipl. jur. Nadja Uršič.
Mandat članom teče od 5. 1. 2006 do
5. 1. 2010.
Pojasnilo: Zaradi odstopa članov nadzornega sveta bo skupščina izvolila nove
člane nadzornega sveta.
3. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2005 imenujemo družbo Iteo-Abeceda
d.o.o., Kotnikova ulica 28, Ljubljana.
4. Razno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi. Pogoj
za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje tri dni pred
skupščino.
Gradivo
Gradivo za sejo bo delničarjem na vpogled v prostorih družbe MC Medicor d.d.,
Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave
sklica, do skupščine, vsak dan od 8. do
12. ure.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 16. uri v istih prostorih.
Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
MC Medicor d.d. Ljubljana
predsednica uprave
prof. dr. Marjeta Zorc
Št. 1027
Ob-33683/05
Na podlagi točke 6.3. statuta delniške
družbe Turboinštitut, Inštitut za turbinske
stroje d.d., Ljubljana, Rovšnikova 7, sklicuje uprava družbe, skupaj z nadzornim
svetom družbe
8. redno skupščino
družbe Turboinštitut, Inštitut za
turbinske stroje d.d., Ljubljana,
Rovšnikova 7,
ki bo 10. 1. 2006 ob 14. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Rovšnikova 7.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Za predsednika skupščine se izvoli Drago Trbanc, za preštevalca glasov pa Aleš
Petan in Barbara Prša.
Skupščini bo prisostvovala notarka
Nada Kumar.
2. Nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Uprava družbe se pooblasti za pridobitev 16.168 lastnih delnic, kar predstavlja
10% osnovnega kapitala družbe, za ceno
5.400 SIT za eno delnico, oziroma skupno
87,307.200 SIT za celoten predviden paket
delnic z neposredno pogodbo.
Lastne delnice se bodo pridobile zato,
da se ponudijo v odkup delavcem družbe
ali z njo povezanim družbam, torej iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 240.
člena ZGD.
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Za pridobitev lastnih delnic iz tega sklepa se oblikujejo rezerve po drugem odstavku 240. člena ZGD v zvezi s 60. členom
ZGD. Prednostna pravica delničarjev se
izključi.
3. Umik lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Upravo se pooblasti za pridobivanje
lastnih delnic na podlagi sedme alineje
prvega odstavka 240. člena ZGD zaradi
njihovega umika po prvem odstavku 356.
člena ZGD.
Upravo se pooblasti za pridobitev
16.168 delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT ene delnice, kar skupno predstavlja
16,168.000 SIT oziroma 10% osnovnega
kapitala družbe, vse iz razloga po prvem
odstavku tega člena.
Upravo se pooblasti, da lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o
zmanjšanju osnovnega kapitala.
Po izvedenem umiku se bo v kapitalske rezerve odvedel znesek, ki je enak
nominalnemu znesku umaknjenih delnic iz
prejšnjega odstavka.
Ugotovi se, da bo znižanje kapitala izvedeno z umikom lastnih delnic, ki se pridobijo s strani družbe ob uporabi določb
356., 357. in 358. člena ZGD, zato ne
bo potrebno uporabiti določb 350. člena
ZGD in določb ZGD o rednem zmanjšanju
kapitala.
Razlog za sprejetje sklepov je v ureditvi
in stabilizaciji kapitalskih razmerij v družbi
in pa v sami opredelitvi namena, zaradi katerega se pridobivajo lastne delnice, to je
na podlagi sedme alineje prvega odstavka
240. člena ZGD.
Predlagatelj sklepa pod 1. točko je uprava, predlagatelj sklepov pod 2. in 3. točko
je uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine prijaviti družbi svojo
udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice.
Pooblaščenci morajo v istem roku oddati
pisna pooblastila.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje skupščine in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost
na skupščini. Za udeležbo na skupščini se
ﬁzične osebe izkažejo z osebnim identiﬁkacijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v
tajništvu uprave družbe na naslovu: Rovšnikova 7, Ljubljana, vsak delovni dan od 8.
do 12. ure.
V primeru, če skupščina ob sklicu ne bi
bila sklepčna, bo skupščina zasedala eno
uro kasneje na istem kraju in z istim dnevnim redom in predlogi sklepov.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge, ki morajo biti pisni in obrazloženi,
vložijo v roku 7 dni od objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno
na sedežu družbe, če želijo, da bi družba te predloge objavila pred zasedanjem
skupščine.
Turboinštitut, d.d., Ljubljana
uprava
dr. Vladimir Kercan
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Objava sklepov skupščin
Ob-33878/05
Uprava delniške družbe na podlagi določb statuta objavlja, da je bil na
13. skupščini delniške družbe, ki je bila dne
30. novembra 2005 v Ljubljani, na kateri
je bilo od vseh 2,086.301 navadnih delnic
družbe na skupščini navzočih 1.002.265
navadnih delnic z glasovalno pravico, sprejet naslednji sklep:
V skladu z 282.a členom ZGD skupščina delničarjev družbe podeljuje upravi
in nadzornemu svetu razrešnico za delo v
poslovnem letu 2004.
Za sklep je glasovalo 1.000.255 delnic,
proti je glasovalo 1.931 delnic.
Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana
Janez Lotrič
predsednik uprave

Zavarovanja
SV 1706/2005
Ob-33685/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1706/2005
z dne 25. 11. 2005, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje s kabinetom v
II. nadstropju številka 14 v Mariboru, Kardeljeva 51, v skupni izmeri 50,51 m2, ki
stoji na parc. št. 926, k.o. Spodnje Radvanje, last dolžnika Duh Igorja, EMŠO
0903972500305, stanujočega Maribor,
Kardeljeva cesta 51, do celote, na podlagi darilne pogodbe za nepremičnino z
dne 18. 8. 2005, sklenjene med Duh Hinkom, Kardeljeva 51, Maribor in Duh Igorjem, Kardeljeva 51, Maribor, zastavljena
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična št.
57056491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pripadki.
SV 1500/2005
Ob-33686/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1500/2005 z dne
23. 11. 2005, je stanovanje št. 9/I v izmeri
108,43 m², v stavbi v Mariboru, Koroška
19, ki stoji na parc. št. 1612 k.o. Maribor
Grad, last Antić Marka, stan. Maribor, Koroška 19, na temelju prodajne pogodbe št.
1097/2004 z dne 29. 11. 2004, zastavljeno
v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnice v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.920 EUR s pp, v
SIT protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila.
SV 2702/2005
Ob-33687/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2702/2005 z dne
24. 11. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
št. 9, v izmeri 63,05 m2, v II. nadstropju
stanovanjskega bloka v Logatcu, Pavšičeva ul. 30, parc. št. 1554/31, vl. št. 1245.
k.o. Blekova vas, last zastaviteljice Judite Belič, Pavšičeva ul. 9, Logatec, EMŠO
2604958505299, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 2. 2002, sklenjene z
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Matjažem in Urško Fila, oba Pavšičeva 30,
Logatec, kot prodajalcema, zastavljeno v
korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
58, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,339.309,44 SIT s pripadki in
denarne terjatve v znesku 4,666.648 SIT
s pripadki.
SV 478/2005
Ob-33688/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Miloša Lešnika iz
Lenarta, opravilna številka SV 478/2005 z
dne 18. 11. 2005, sta nepremičnini:
a) stanovanje št. 8 v skupni izmeri 50 m2
in pripadajočo kletno shrambo v izmeri
3,70 m2, ki se nahaja v mansardi poslovno stanovanjske stavbe na naslovu Čolnikov trg 7, Benedikt, stoječe na parceli št.
460/46, k.o. Benedikt, katerega lastnica je
zastaviteljica do celote, na podlagi prodajne
pogodbe SV 412/2005, sklenjene med Zorko Damijanom in Mojco ter zastaviteljico,
za katero v zemljiški knjigi še ni izvedena
etažna lastnina in katere lastnica je dolžnica in zastaviteljica Zorman Milena, EMŠO
0607971505216, Zg. Porčič 11, 2235 Sv.
Trojica v Slovenskih goricah;
b) stanovanje št. 6 v skupni izmeri
35,60 m2 in pripadajočo kletno shrambo v
izmeri 3,51 m2, ki se nahaja v mansardi
poslovno stanovanjske stavbe na naslovu
Čolnikov trg 7, Benedikt, stoječe na parceli
št. 460/46, k.o. Benedikt, katerega lastnica je zastaviteljica do celote na podlagi
prodajne pogodbe SV 217/2003, sklenjene
med Enerko-pro d.o.o. ter zastaviteljico,
za katero v zemljiški knjigi še ni izvedena
etažna lastnina in katere lastnica je dolžnica in zastaviteljica Zorman Milena, EMŠO
0607971505216, Zg. Porčič 11, 2235 Sv.
Trojica v Slovenskih goricah;
zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d. s sedežem 2000
Maribor, Vita Kraigherja 4, MŠ 5860580.
SV 1535/05
Ob-33689/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1535/05 z dne 24. 11.
2005, je bilo dvosobno stanovanje št. 4 v
pritličju, v izmeri 90,77 m2, s pripadajočim
kabinetom, v stanovanjskem objektu v Kranju, na naslovu Trg Prešernove brigade 5,
ležečem na parc. št. 349/1 in 348/1, z.k. vl.
št. 1264 k.o. Primskovo, last zastaviteljev
Bizjak Igorja in Darje, oba Srednje Bitnje
125, 4209 Žabnica, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Trg
Osvobodilne fronte 12, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v višini 40,000.000 SIT, z
obrestmi 6% nominalno letno in vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, z zapadlostjo
zadnjega obroka 8. 11. 2006.
SV 1566/05
Ob-33690/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1566/05 z dne
24. 11. 2005, je stanovanje v skupni izmeri 38,80 m2, v večstanovanjski stavbi
na naslovu Pot na pilarno 9, Tržič, ki stoji na parc. št. 381/1 k.o. Tržič, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih zgradbe, last zastaviteljice Draginje
Ćosić, Pot na pilarno 9, Tržič, na podlagi
pogodbe o prodaji in nakupu stanovanja
št. ST 16/2005, sklenjene dne 7. 6. 2005, s
prodajalko Bombažno predilnico in tkalni-

co Tržič, d.d., Predilniška cesta 16, Tržič,
zastavljeno v korist upnika Hippa, ﬁnančne storitve, d.o.o. s sedežem Podreča 74,
Mavčiče, matična številka 1274759, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini
1,000.000 SIT, z obrestno mero v višini
D + 13,5% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 11. 2010, z morebitnimi stroški,
ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz
posojilne pogodbe št. 71/05.
SV 1333/05
Ob-33691/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1333/05 z
dne 25. 11. 2005, je bila nepremičnina, poslovni prostor v izmeri 71,40 m2, v pritličju
poslovno-stanovanjske hiše na naslovu
Koroška cesta 7, 2000 Maribor, zgrajene na parcelah številka 1633/1 in številka
1633/2 katastrska občina Maribor – Grad;
last dolžnika – zastavitelja Ekrema Aziri
do celote, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 18. 11. 2005, sklenjene med njim
kot kupcem ter med Leopoldom Matela
in Nedo Karin Matela, kot prodajalcema;
zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank
St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beshränkter
Haftung (registrirana zadruga z omejenim
jamstvom), s sedežem St. Stefan in Rosental, Murecker Strasse 23, Republika
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika – zastavitelja Ekrema Aziri,
rojenega 27. 5. 1964 in do dolžnice Flurije
Aziri, rojene 8. 1. 1965 – oba stanujoča
Kurirčkova ulica 9, 2204 Miklavž na Dravskem polju, in sicer v višini 65.000 EUR s
pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 31. 10. 2015.
SV 1271/05
Ob-33692/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 1271/05 z dne 28. 11.
2005, je bilo stanovanje št. 1, v površini
68,50 m2, v pritličju stanovanjske hiše v
Kopru, Bernetičeva ul. 20, stavba stoječa na parc. št. 229/25, sedaj 239/55, k.o.
Semedela, last Despinić Šprese, lastnine
pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 362-1412/92
z dne 9. 6. 1992, dodatka h kupoprodajni
pogodbi št. 362-1412/92 z dne 9. 6. 1992
dodatka št. K465-301/2005 z dne 25. 10.
2005 in potrdila o plačilu kupnine z dne
28. 11. 2005, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnikov Despinić Nikole,
Despinić Šprese in Despinić Tijane v višini
75.000 EUR, v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, z obr. mero 6-mesečni Euribor in
pribitek v višini 2,6% letno, z zapadlostjo
zadnje anuitete 15. 12. 2020, kot izhaja
iz pogodbe o potrošniškem hipotekarnem
kreditu št. 0167/0009347-00 z dne 24. 11.
2005, s klavzulo izvršljivosti, v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, m.š. 1430564, s sedežem
v Ljubljani, Cesta v Kleče 15.
SV 2744/2005
Ob-33693/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2744/2005 z dne
28. 11. 2005, je bila garsonjera št. 17, v izmeri 25,47 m2, od tega kletni boks v izmeri
6,32 m2, v I. nadstropju večstanovanjske
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zgradbe na naslovu Vojkova 60, Ljubljana,
stoječe na parc. št. 1262/1, vl. št. 1686
k.o. Bežigrad., v lasti zastaviteljice Mirjane Kotnik, Ljubljana, Vojkova c. 60, EMŠO
2903975505070, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 6/32-11032/1-04 z dne 24. 8.
2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10,
matična št. 5881447, zastavljena v korist
upnice Pošte Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
16.678,23 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.
SV 2745/2005
Ob-33694/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2745/2005 z dne
28. 11. 2005, je bilo stanovanje št. 13 v izmeri 54,20 m2, od tega kletni boks v izmeri 7 m2, v III. nadstropju večstanovanjske
zgradbe na naslovu Vojkova 60, Ljubljana,
stoječe na parc. št. 1262/1, vl. št. 1686
k.o. Bežigrad, v lasti zastaviteljice Jane
Ziherl, Ljubljana, Vojkova c. 60, EMŠO
1309965506025, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 5. 2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o.,
2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična
št. 5881447, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije d.o.o., 2500 Maribor,
Slomškov trg 10, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
54.601,60 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.
SV 2746/2005
Ob-33695/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2746/2005 z dne
28. 11. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
št. 13 v izmeri 55,20 m2, od tega kletni
boks v izmeri 7,54 m2, v I. nadstropju večstanovanjske zgradbe na naslovu Vojkova
60, Ljubljana, stoječe na parc. št. 1262/1,
vl. št. 1686 k.o. Bežigrad, v solasti zastaviteljev Marinka Lukanovića, Ljubljana,
Vojkova c. 60, EMŠO 0510959500671 in
Dušana Lukanovića, Ljubljana, Vojkova c.
60, EMŠO 1110982500110, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 7. 9. 2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., 2500 Maribor,
Slomškov trg 10, matična št. 5881447,
zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg
10, matična št. 5881447, za zavarovanje
denarnih terjatev v višini 28.207 EUR in
28.207 EUR, vse v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan plačila s pripadki.
SV 2747/2005
Ob-33696/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2747/2005 z dne
28. 11. 2005, je bilo dvosobno stanovanje št. 14 v izmeri 75,64 m2, od tega kletni boks v izmeri 8,32 m2, v II. nadstropju večstanovanjske zgradbe na naslovu
Vojkova 60, Ljubljana, stoječe na parc. št.
1262/1, vl. št. 1686 k.o. Bežigrad, v solasti zastaviteljev Nedžida Tirića, Ljubljana, Smrtnikova 4, EMŠO 1704960500017
in Samire Tirić, Medvode, Škofjeloška
27, EMŠO 0512965168304, vsakega do

1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe št.
6/32-16651/1-04 z dne 28. 12. 2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o.,
2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št.
5881447, zastavljeno v korist upnice Pošte
Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov
trg 10, matična št. 5881447, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 41.513 EUR
in 34.203 EUR, vse v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.
SV 2766/2005
Ob-33864/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2766/2005 z dne
29. 11. 2005, je bila garsonjera št. 12 v
izmeri 23,70 m2, od tega kletni boks v izmeri 3,80 m2, v III. nadstropju večstanovanjske zgradbe na naslovu Vojkova 60,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 1262/1, vl.
št. 1686 k.o Bežigrad., v lasti zastavitelja
Aleksandra Tripkovića, Ljubljana, Vojkova
c. 60, EMŠO 2001973500388, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 4.
2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10,
matična št. 5881447, zastavljena v korist
upnice Pošte Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
24.155,64 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.
SV 2767/2005
Ob-33865/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2767/2005 z dne
29. 11. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
št. 13 v izmeri 54,81 m2, od tega kletni
boks v izmeri 7,60 m2, v pritličju večstanovanjske zgradbe na naslovu Vojkova 60,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 1262/1, vl.
št. 1686 k.o. Bežigrad, v lasti zastaviteljice
Anice Kostanjšek, Ljubljana, Vojkova c. 60,
EMŠO 1906963505089, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 4. 2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o.,
2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št.
5881447, zastavljeno v korist upnice Pošte
Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov
trg 10, matična št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.066,16 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila s pripadki.
SV 2768/2005
Ob-33866/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2768/2005 z dne
29. 11. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
št. 11 v izmeri 55,05 m2, od tega kletni boks
v izmeri 7,69 m2, v II. nadstropju večstanovanjske zgradbe na naslovu Vojkova 60,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 1262/1, vl.
št. 1686 k.o. Bežigrad, v lasti zastaviteljice Katarine Otovčević, Ljubljana, Vojkova
c. 60, EMŠO 0103976505542, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 6/32-419/1-04
z dne 21. 1. 2005, sklenjene s prodajalko
Pošto Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št. 5881447, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije d.o.o.,
2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št.
5881447, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 56.040,82 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila s pripadki.
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SV 2769/2005
Ob-33867/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2769/2005 z dne
29. 11. 2005, je bila garsonjera št. 12 v izmeri 27,06 m2, od tega kletni boks v izmeri
6,90 m2, v I. nadstropju večstanovanjske
zgradbe na naslovu Vojkova 60, Ljubljana,
stoječe na parc. št. 1262/1, vl. št. 1686
k.o. Bežigrad, v lasti zastaviteljice Mojce
Mustar, Ljubljana, Vojkova c. 60, EMŠO
0212974505344, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 6/32-5462/2-04 z dne 19. 4.
2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10,
matična št. 5881447, zastavljena v korist
upnice Pošte Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
27.692,39 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.
SV 2770/2005
Ob-33868/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2770/2005 z dne
29. 11. 2005, je bilo trisobno stanovanje št.
14 v izmeri 79,41 m2, od tega kletni boks v
izmeri 8,74 m2, v pritličju večstanovanjske
zgradbe na naslovu Vojkova 60, Ljubljana,
stoječe na parc. št. 1262/1, vl. št. 1686
k.o. Bežigrad, v solasti zastaviteljev Milorada Marjanovića, Ljubljana, Vojkova c. 60,
EMŠO 1310961180859 in Mladenke Marjanović, Ljubljana, Vojkova c. 60, EMŠO
0705969125017, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 20. 4.
2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10,
matična št. 5881447, zastavljeno v korist
upnice Pošte Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
80.073,94 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.
SV 2771/2005
Ob-33869/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2771/2005 z dne
29. 11. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
št. 11 v izmeri 54,08 m2, od tega kletni boks
v izmeri 7 m2, v III. nadstropju večstanovanjske zgradbe na naslovu Vojkova 60,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 1262/1, vl.
št. 1686 k.o. Bežigrad, v solasti zastaviteljev Marka Osredkarja, Ljubljana, Vojkova c. 60, EMŠO 2109967500363 in Jane
Osredkar, Ljubljana, Rašiška ul. 3, EMŠO
1006970505336, vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 4.
2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10,
matična št. 5881447, zastavljeno v korist
upnice Pošte Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
54.480,15 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.
SV 783/05
Ob-33870/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Svetina
z Jesenic, opr. št. SV 783/05 z dne 29. 11.
2005, je stanovanje št. 3, ki se nahaja v
1. nadstropju večstanovanjske stavbe na
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Jesenicah, Cesta maršala Tita 4A, stoječe na parc. št. 305 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 64,51 m2, last zastaviteljev Renata
Bavdaža in Andreje Bavdaž, oba Cesta
Cirila Tavčarja 13, Jesenice, vsakega do
1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne
31. 10. 2005, sklenjene s prodajalko Ljubico Korbar, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 45.515 CHF s
pripadki.

št. SV 784/05 z dne 30. 11. 2005, je bilo
zastavljeno stanovanje št. 13, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 37A, Jesenice,
stoječe na parc. št. 1121 k.o. Jesenice, v
izmeri 38,01 m2, last kreditojemalke in zastaviteljice Romane Kleindienst, stanujoče
na Bledu, Gradnikova cesta 17, vse v korist
Kärntner Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji, matična številka 1430564, s
sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, v
zavarovanje denarne terjatve 23.000 EUR
s pripadki.

SV 331/05
Ob-33871/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 28. 11. 2005, opr.
št. SV-331/05, je bilo stanovanje v 1. nadstropju v izmeri 61,18 m2, ki se nahaja v
stanovanjski stavbi na naslovu Trg 22 v
Rogatcu, ležeči na parc. št. 29/1.S k.o.
Rogatec, last zastaviteljice Marš Vlaste, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 36101-149/93-4/2 z dne 8. 5.
1996, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji, s sedežem 1000 Ljubljana, Cesta v
Kleče 15, matična št. 1430564, za zavarovanje denarne terjatve v višini 21.000 EUR
s pripadki.

SV 2779/2005
Ob-33879/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2779/2005 z dne
30. 11. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
št. 0/11 v izmeri 55,22 m2, od tega kletni
boks v izmeri 7,42 m2, v pritličju večstanovanjske zgradbe na naslovu Vojkova 60,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 1262/1, vl.
št. 1686 k.o. Bežigrad, v solasti zastaviteljev Blagoja Gojkovića, Ljubljana, Vojkova
c. 60, EMŠO 1703959500783 in Zorke
Gojković, Ljubljana, Vojkova c. 60, EMŠO
0207956109306, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 6/32-14637/1-04 z dne 16. 11.
2004 in aneksa št. 2 k navedeni kupoprodajni pogodbi z dne 24. 5. 2005, oboje
sklenjeno s prodajalko Pošto Slovenije
d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št. 5881447, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije d.o.o., 2500 Maribor,
Slomškov trg 10, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
55.659,62 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.

SV 902/05
Ob-33872/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz Radovljice, opr. št. SV 902/05, je
bilo dvosobno stanovanje št. 13, v izmeri
63,62 m2, v II. nadstropju gasilsko stanovanjskega objekta na naslovu Alpska cesta 54a, Lesce, ki stoji na parc. št. 544/13
in parc. št. 91/14, k.o. Hraše ter parc. št.
90/33, k.o. Hraše, kar v naravi predstavlja
nadstrešnico št. 6, v izmeri 13 m2, vse vl.
št. 1390 k.o. Hraše, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s pripadajočim
solastniškim deležem na skupnih prostorih
delih in napravah ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, zastavljen v korist
Kärntner Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana, enotna identiﬁkacijska številka MŠ
1430564, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 63.800 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita s pp.
SV 1736/2005
Ob-33873/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. 1736/2005 z dne 28. 11.
2005, je bilo stanovanje številka 31, v prvem nadstropju, v skupni izmeri 49,16 m2,
ki se nahaja v stanovanjski hiši v Mariboru,
na naslovu Žolgarjeva ulica 9, ki stoji na
parceli številka 1094, trenutno pripisani pri
zemljiškoknjižnem vložku številka 1305, katastrska občina Tabor, katerega lastnika sta
Miodrag Savić, EMŠO 2206964183974 in
Evica Savić, EMŠO 3011955505738, oba
stanujoča Žolgarjeva ulica 9, Maribor, vsak
do 1/2 od celote, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58,
Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
7,500.000 SIT s pripadki.
SV 784/05
Ob-33875/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina, opr.

SV 2780/2005
Ob-33880/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2780/2005 z dne
30. 11. 2005, je bilo stanovanje št. 1/11
v izmeri 55,24 m2, od tega kletni boks v
izmeri 7,60 m2, v I. nadstropju večstanovanjske zgradbe na naslovu Vojkova 60,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 1262/1, vl.
št. 1686 k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja
Slobodana Slijepčevića, Ljubljana, Vojkova c. 60, EMŠO 0903961500834, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 11.
2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10,
matična št. 5881447, zastavljeno v korist
upnice Pošte Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
56.497,56 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila s pripadki.
SV 859/05
Ob-33881/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Tory iz
Ljubljane, opr. št. SV 859/05 z dne 30. 11.
2005, je bilo v korist upnice Factor banke d.d. zaradi zavarovanja denarnih terjatev v višini 30,000.000 SIT s pripadki, 40,000.000 SIT s pripadki in 110.000
EUR s pripadki zastavljena nepremičnina
na naslovu Cesta v Gorice 36, Ljubljana,
na zemljiščih s parc. št. 2116/11, 2116/12,
2116/13, 2116/14, 2116/15, 2116/16,
2116/5, 2116/6, 2116/7, 2116/8 ter 2116/9,
vse k.o. Vič, in sicer na poslovnem pros-

toru v pritličju objekta drobnega gospodarstva A v območju urejanja VP 6/1 (VP4)
Plutal, označenega s št. IV, med osjo A-B
in osjo 1-4 v izmeri 126,16 m2, s pravico
trajne uporabe zemljišča, na katerem stoji
objekt in zemljišča, ki služi temu objektu
za normalno rabo, s pravico uporabe poti
med dvema objektoma, ki služi kot dostop
do skupnega zaklonišča ter javnega parkirišča med objektoma B in C ter pravico
souporabe zaklonišča med objektoma A
in B in pravico souporabe skupnih delov
objekta in naprav, ki služijo objektu kot
celoti ter poslovnem prostoru v pritličju objekta A v območju urejanja VP 6/1 (VP 4)
Plutal, označenega s št. III, med osjo 1-4
in osjo B-C, v izmeri 145,36 m2, s pravico
trajne uporabe zemljišča, na katerem objekt stoji in zemljišča, ki služi temu objektu
za normalno rabo, s pravico uporabe poti
med dvema objektoma, ki služi kot dostop
do skupnega zaklonišča ter javnega parkirišča med objektoma B in C ter pravico
souporabe zaklonišča, zgrajenega med
objektoma A in B in pravico souporabe
skupnih delov objekta in naprav, ki služijo
objektu kot celoti in nepremičnina na naslovu Cesta v Gorice 38, Ljubljana, in sicer
na poslovnem prostoru v izmeri 61,78 m2,
v pritličju objekta št. 4, zgrajenega na zemljišču parc. št. 2116/9 k.o. Vič, s pravico
trajne uporabe zemljišča, na katerem stoji
objekt kot celota in poslovni prostor ter
zemljišče, ki temu objektu služi za normalno rabo, pravico uporabe poti med dvema
objektoma, ki služi kot dostop do skupnega zaklonišča ter javnega parkirišča, souporabo skupnega dvonamenskega zaklonišča ter skupnih delov in naprav objekta.
Vse zgoraj navedene nepremičnine so last
družbe IZID, d.o.o. Jesenice.
SV 2781/2005
Ob-33882/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2781/2005 z dne
30. 11. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
št. 13, v izmeri 55,66 m2, od tega kletni
boks v izmeri 8,41 m2, v II. nadstr. večstanovanjske zgradbe na naslovu Vojkova 60,
Ljubljana, stoječe na parc. št. 1262/1, vl. št.
1686 k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja Ivana Sotlarja, Ljubljana, Vojkova c. 60, EMŠO
1402964500074, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 6/32-5464/2-04 z dne 19. 4.
2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10,
matična št. 5881447, zastavljeno v korist
upnice Pošte Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
56.518,33 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila s pripadki.
SV 2782/2005
Ob-33883/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2782/2005 z dne
30. 11. 2005, je bila garsonjera št. 12 v
izmeri 25,59 m2, od tega kletni boks v izmeri 5,35 m2, v II. nadstr. večstanovanjske
zgradbe na naslovu Vojkova 60, Ljubljana,
stoječe na parc. št. 1262/1, vl. št. 1686
k.o. Bežigrad, v lasti zastavitelja Živka
Hiniča, Ljubljana, Vojkova c. 60, EMŠO
0810959460002, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 6/32-5463/2-04 z dne 19. 4.
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2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10,
matična št. 5881447, zastavljena v korist
upnice Pošte Slovenije d.o.o., 2500 Maribor, Slomškov trg 10, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
26.188,75 EUR v tolarski protivrednosti po
srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
plačila s pripadki.
SV 2790/2005
Ob-34038/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2790/2005 z dne
30. 11. 2005, je bila delavnica (lokal) št.
12 v izmeri 62,84 m2, v nadstropju objekta
malega gospodarstva M-13 v stanovanjski soseski MM 5/2 Fužine na Zaloški cesti v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 370/14,
parc. št. 370/15, parc. št. 372/7 in parc.
št. 274/2, k.o. Slape, v lasti zastaviteljice
Marjetke Clemenz, Ljubljana, Malejeva ul.
11, EMŠO 1403960505205, na podlagi darilne pogodbe z dne 16. 6. 1999, sklenjene
z darovalcem Branimirjem Medveščkom,
Klunova 14, Ljubljana, zastavljeno v korist
lizingodajalca Hypo Leasing d.o.o., 1000
Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična št.
5834163, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 225.140,71 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem podjetniškem tečaju za EUR Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. na
dan plačila, s pripadki.
SV 294/05
Ob-34039/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa SV 294/05 z dne 29. 11.
2005, notarke Katje Fink iz Celja, je bilo
dvoetažno štirisobno stanovanje št. D 18
v stanovanjsko poslovnem objektu K 2 na
Ljubljanski cesti 18A v Celju, v skupni izmeri 118,02 m2, ter k temu stanovanju pripadajoči solastniški delež na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah v večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču, ki stoji
na parc. št. 682/1, št. 683/2 in št. 684 vse
k.o. Celje, v naravi stanovanje v I. etaži,
ki obsega dnevni prostor, otroško sobo,
predsobo in WC, v II. etaži obsega spalnico, otroško sobo, galerijo, predsobo in
kopalnico, v kletni etaži pa obsega kletno
shrambo in parkirni mesti št. 29 in št. 30,
last zastavitelja Stević Slobodana do celote, pridobljeno na podlagi pogodbe za nakup stanovanja z dne 17. 3. 2003, med prodajalcem Stegrad d.o.o. in kupcem Stević
Slobodanom, zastavljeno v korist upnice
Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova ulica 2,
matična številka 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 125.313 EUR
s p.p.
SV 623/05
Ob-34040/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz
Vrhnike, opr. št. SV 623/05 z dne 30. 11.
2005, je bilo stanovanje št. 10, v skupni izmeri 60 m2, v drugem nadstropju večstanovanjske hiše na Klisu 6a na Vrhniki, ki stoji
na parc. št. 2007/1, k.o. Vrhnika, pripisani
zemljiškoknjižnemu vložku št. 3051, zastavljeno v korist banke Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
42.200 CHF s pp v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vračila kredita.

Št.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 107/2005

Os-33653/05

Popravek
To sodišče popravlja objavo v Uradnem
listu RS, št. 106 z dne 25. 11. 2005 tako,
da se popravi pisna napaka objave datuma
naroka za prisilno poravnavo nad dolžnikom IUV d.d., Tržaška 31, Vrhnika, in sicer
je narok 14. 12. 2005, v ostalem delu objava ostane nespremenjena.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2005
St 3/92
Os-33142/05
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Toper Tovarna konfekcijskih
in športnih izdelkov p.o. Celje, v stečaju,
Teharska c. 4, Celje, ki se vodi pod opravilno številko St 3/92 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Toper
Tovarna konfekcijskih in športnih izdelkov
p.o. Celje, v stečaju, Teharska c. 4, Celje,
se v skladu z določilom 149. člena ZPPSL
(Uradni list SFRJ, št. 84/89) zaključi.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 11. 2005
St 165/2004
Os-33143/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 165/2004 sklep z dne 21. 11.
2005:
I. To sodišče je dne 15. 12. 2004 ob
14.20 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom
– samostojnim podjetnikom: Prodajalna Ar,
Rosc Andrej s.p., Luče 21, Luče, z dne
15. 12. 2004 in je dne 21. 11. 2005 ob 9.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom – samostojnim podjetnikom: Prodajalna Ar, Rosc Andrej s.p., Luče 21, Luče
(matična številka: 5586902, ID št. za DDV:
SI24560324).
Odslej se ﬁrma glasi: Prodajalna Ar,
Rosc Andrej s.p., Luče 21, Luče (matična številka: 5586902, ID št. za DDV:
SI24560324) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
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pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ
2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-01650405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
10. februarja 2006 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 21. 11.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 11. 2005
St 5/2005
Os-33144/05
To sodišče na podlagi prvega odstavka
101. člena ZPPSL objavlja:
1. Da je s sklepom St 5/2005 z dne
21. 11. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Trgovina na debelo Šušulič
Igor s.p., Obrežje 10h, Jesenice na Dolenjskem, matična številka 5515383, šifra
dejavnosti G 51.70.
2. Za stečajnega upravitelja se določi
Tomaž Kos s.p. iz Celja, Ulica XIV. divizije
14/III.
3. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka.
4. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 2. 2006 ob 9. uri v razpravni dvorani IV/II. nadstropje na tukajšnjem sodišču,
CKŽ 12.
5. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 21. 11. 2005
St 184/2005
Os-33145/05
To sodišče je s sklepom St 184/2005
dne 21. 11. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Centrum trgovina in zastopstvo d.o.o., Vošnjakova 9, Ljubljana,
matična številka 5623561, šifra dejavnosti
51.190.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Nataša Gibičar Toš, Cesta Cirila Kosmača
53/c, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 6. 3. 2006 ob 13. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2005
St 118/2005
Os-33146/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v
stečajnem postopku nad dolžnikom Igor
Vene s.p., Trgovina Vene, Peričeva 17,
Ljubljana, za dne 13. 1. 2006 ob 11. uri v
sobi 363/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 312 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2005
St 85/2003
Os-33147/05
To sodišče je s sklepom St 85/2003 dne
18. 11. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Produktivnost d.o.o. – v
stečaju, Dunajska cesta 106, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2005
St 91/94
Os-33148/05
To sodišče je s sklepom St 91/94 dne
14. 11. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Unis Tos p.o., Brnčičeva
31, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2005
St 233/2005
Os-33149/05
To sodišče je s sklepom St 233/2005
dne 21. 11. 2005 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Donit, kemična industrija, d.d. – v likvidaciji, Cesta komandanta Staneta 38, Medvode, matična
številka: 5043352.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 17. 2. 2006 ob 10.15 v sobi 363/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2005
St 100/2005
Os-33150/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Benotrans, javni prevoz stvari
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v cestnem prometu, Štefanič Beno
s.p., Ketejeva 13, Maribor, se v skladu
z 99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Šifra dejavnosti: 53.114, matična številka: 1606965500617.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 11. 2005
St 43/2005
Os-33151/05
To sodišče je dne 22. 11. 2005 izdalo sklep opr. št. St 43/2005, da se začne
stečajni postopek zoper Trgovina Alta –
slovenska obrt Tanja Vidmar, s.p., Prešernova 12, Ajdovščina, matična številka
1269585, šifra dejavnosti 52.120.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ do vrednosti 2.000
točk (38.000 SIT). Takso je potrebno plačati na TRR 01100-1000-39014, sklic na
št. 11-42218-7110006. Dokazilo o plačilu
takse je potrebno priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. 2. 2006 ob 8.50 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 11. 2005
St 27/2002
Os-33161/05
Na podlagi 164. člena ZPPSL to sodišče
objavlja sledeči oklic:
V stečajni zadevi zoper stečajnega
dolžnika Gostilna »7« gostinstvo, Igor
Jambrovič s.p. v stečaju, Sečovlje 21,
Sečovlje, bo narok za obravnavo osnutka
za glavno razdelitev, dne 17. 1. 2006 ob 9.
uri, v sobi št. 132/I tega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev pri tem sodišču, v sobi št.
208 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 11. 2005
St 20/2004
Os-33163/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/2004 z dne 22. 11. 2005 na podlagi
drugega odstavka 99. člena ZPPSL zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Anatina, storitve in trgovina d.o.o., Kapucinski trg 8, Škofja Loka, matična številka:
5510945, davčna številka: 20773609.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko
pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 11. 2005
St 164/2003
Os-33164/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 164/2003 z dne 25. 10. 2005 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžni-

kom Aleja Plus d.o.o., Sinja Gorica 70,
Vrhnika in njegovimi upniki.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve, in sicer:
– terjatve razreda 1 v višini 60% brez
obresti po srednjem tečaju Banke Slovenije
x SIT za 1 EUR veljavnem na dan izplačila obveznosti iz potrjene prisilne poravnave najkasneje v 3 letih od pravnomočnosti
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi,
– 100% odpis za terjatve razreda 2,
– terjatve razreda 3 v rokih in pogojih,
določenih v načrtu ﬁnančne reorganizacije,
– upnikom iz 4. razreda, za katere se
položaj po potrditvi prisilne poravnave ne
spremeni.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 24. 10. 2003, kot dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
25. 10. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 16. 11.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 11. 2005
St 232/2005
Os-33165/05
To sodišče je s sklepom St 232/2005
dne 23. 11. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Ekonet d.o.o., Valvazorjeva 20, Izlake, reg. št. vložka 1/39820/00,
matična številka 1623761, davčna številka
30503809, šifra dejavnosti 25.130.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Andrej Krašek, Čufarjeva 3, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 13. 2. 2006 ob 13.30, razpravna
dvorana št. 2 v I. nadstropju novih prostorov tega sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2005
St 98/2005
Os-33166/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 98/2005 dne 22. 11. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Jelenkovič Miroslav, Jelem s.p., C. Proletarskih brigad 61, Maribor.
Odslej ﬁrma glasi Jelenkovič Miroslav,
Jelem s.p., C. Proletarskih brigad 61, Maribor – v stečaju.
Šifra dejavnosti: 11.493, matična številka: 5625399.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Aleksandra Kaučič Klajnšek, Vita Kraigherja 5, Maribor.
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III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžniki se pozivajo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 3. 2006 ob 10.30, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 22. 11.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 2005
St 103/2005
Os-33167/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 103/2005 dne 23. 11. 2005 začelo likvidacijski postopek nad likvidacijskim dolžnikom Lotrix Selinšek in drugi, trgovina,
zastopanje in posredovanje d.n.o., Koroška c. 7, Maribor.
Odslej ﬁrma glasi Lotrix Selinšek in drugi, trgovina, zastopanje in posredovanje
d.n.o., Koroška c. 7, Maribor – v likvidaciji.
II. Za likvidacijsko upraviteljico se določi
Alenka Gril, univ. dipl. ekon., Lorbekova
19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka, in sicer v dveh izvodih
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžniki se pozivajo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v likvidacijski masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 3. 2006 ob 10. uri, soba tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 23. 11.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2005
St 184/2004
Os-33169/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 184/2004 dne 23. 11. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Market Kaja, Roškar Davorin s.p., Kozjak nad Pesnico 7, Zgornja Kungota.
Odslej ﬁrma glasi Market Kaja, Roškar
Davorin s.p. – v stečaju, Kozjak nad Pesnico 7, Zgornja Kungota, šifra dejavnosti
52.110, matična št. 1904221.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, Lorbekova 19, Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžniki se pozivajo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 3. 2006 ob 9.30, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 23. 11.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2005
St 71/2005
Os-33170/05
I. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 71/2005, dne 23. 11. 2005 začelo

stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
SV Agro Trgovina in posredništvo d.o.o.
Kamnica, Cesta v Rošpoh 28.
Šifra dejavnosti: 6330, matična številka:
1708724.
Odslej ﬁrma glasi SV Agro Trgovina in
posredništvo d.o.o. – v stečaju, Cesta v
Rošpoh 28, Kamnica.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Sonja Krajnčič, Ljubljanska cesta 38, Slovenska Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami
in kolkovane s predpisano sodno takso.
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 upniških terjatev
bo dne 20. 3. 2006, ob 10. uri v sobi 253/II,
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 23. 11.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 11. 2005
St 22/2005
Os-33172/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 22/2005, z dne 23. 11. 2005, začelo
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Kamnoseštvo Mohorič Denis s.p.,
Ormoška cesta 1, Ptuj, matična številka
5877078, šifra dejavnosti 26.70, davčna
številka 52609871.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, v 30 dneh po objavi tega oklica, prijavijo
svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/II, Maribor.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 23. 11. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 11. 2005
St 6/2005
Os-33173/05
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 6/2005 z dne 26. 10. 2005, ki je postal
pravnomočen dne 17. 11. 2005, potrdilo
prisilno poravnavo med dolžnikom Gostinstvo d.o.o., Brezno 79, Podvleka ter njegovimi upniki.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov v
potrjeni prisilni poravnavi je naslednji:
Razred 1 – razred upnikov, katerih položaj se tudi po pravnomočno potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni, saj bodo njihove
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terjatve poplačane 100% takoj po pravnomočno izglasovani prisilni poravnavi.
Razred 2 – razred upnika, ki je svojo
terjatev konvertiral v lastniški delež dolžnika pod pogojem, da bo prisilna poravnava
potrjena.
Razred 3 – razred ostalih upnikov, ki
se poplačajo v višini 20% v roku enega
leta po pravnomočno izglasovani prisilni
poravnavi z obrestmi v višini 0,37% medbančne obrestne mere od datuma začetka
postopka prisilne poravnave do končnega
poplačila.
Razred 4 – razred upnikov (država in
državne institucije), katerih terjatve iz naslova obresti od davkov in prispevkov se
odpišejo v celoti.
3. Seznam upnikov, katerih terjatve so
bile ugotovljene, z višino prijavljenih in ugotovljenih terjatev, z višino glasovalne pravice ter z navedbo zmanjšanih zneskov
terjatev za poplačilo je sestavni del tega
sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.
4. Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso
udeležili postopka ter proti upnikom, ki so
se postopka udeležili, pa so bile njihove
terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 11. 2005
St 28/2005
Os-33177/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 28/2005 sklep z dne 23. 11.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Hrovat d.o.o. proizvodno, kovinarsko in
trgovsko podjetje, Mestni trg 18, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka: 5357071, ID št. za DDV: SI97153141),
se zaključi, v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Hrovat d.o.o.
proizvodno, kovinarsko in trgovsko podjetje, Mestni trg 18, Slovenske Konjice – v
stečaju (matična številka: 5357071, ID št.
za DDV: SI97153141), iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 11. 2005
St 61/2005
Os-33312/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 61/2005 sklep z dne 24. 11.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Roalf Export – Import d.o.o., Ljubljanska
cesta 32, Celje – v stečaju (matična številka: 5655340, ID št. za DDV: SI99753812)
se zaključi, v skladu z določili 99/II člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča, hkrati pa se prekliče I. narok
za preizkus terjatev, razpisan za dne 7. 12.
2005 ob 8.30 v sobi št. 106/I tukajšnjega
sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa
o zaključku.
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4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Roalf Export
– Import d.o.o., Ljubljanska cesta 32, Celje – v stečaju (matična številka: 5655340,
ID št. za DDV: SI99753812) iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 24. 11. 2005
St 29/2005
Os-33320/05
To sodišče na osnovi 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja oklic:
1. Da je s sklepom opr. št. St 29/2005
z dne 2. 11. 2005 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Piletič – Gradbeništvo in knjigovodstvo d.o.o., Dolenja Stara vas 17/a, Šentjernej, matična
številka 1357433, šifra dejavnosti 45.220
in njegovimi upniki.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Martin Drgan, univ. dipl. ekon., Cesta brigad 5, Novo mesto.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku prisilne
poravnave na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Člani upniškega odbora so:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Novo mesto, Kandijska
21, Novo mesto, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo v Ljubljani, Oddelek v Novem mestu,
– Tondach Slovenija, d.o.o., Boreci 49,
Križevci pri Ljutomeru,
– Kovina Šentjernej, d.o.o., Novomeška
cesta 2, Šentjernej,
– Adex, d.o.o., Brod 72, Novo mesto,
– Amin Kero, Cerov log 26, Šentjernej
– delavski zaupnik.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 2. 11. 2005

Izvršbe
In 2003/00457
Os-8457/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00457
z dne 21. 11. 2003, je bil dne 11. 2. 2004
opravljen v korist upnikov: 1. Komunala
Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, Kranj, ki ju po pooblastilu zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14 in
3. Domplan Kranj d.d., Bleiweisova cesta
14, Kranj, ki ga zastopa Bogdan Greif,
odvetnik v Kranju, proti dolžniku Zdenku
Torkarju, Planina 9, Kranj, zaradi izterjave
81.918 SIT s pripadki, rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 5, v I. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Planina 9,
Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim
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St 15/2005
Os-33538/05
To sodišče na podlagi drugega odstavka 52. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št 67/97) objavlja sledeči oklic:
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Makser Storitveno in trgovsko podjetje d.o.o. Ilirska Bistrica, Zabiče 30 c,
Ilirska Bistrica, se bo opravil dne 20. 12.
2005 ob 9. uri v sobi št. 132/I tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 208/II, v času
uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika.
Pri glasovanju se bodo upoštevale le
tiste pisne glasovnice, ki jih bo senat prejel
do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 11. 2005
St 254/2005
Os-33539/05
To sodišče je s sklepom St 254/2005
dne 25. 11. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Trikon, Proizvodnja oblačil, d.d., Trdnjava 3, Kočevje, matična
številka 5033209, šifra dejavnosti 18.220,
davčna številka 72279915.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Bojan Klenovšek, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski ra-

zemljiščem, v lasti dolžnika Zdenka Torkarja, Planina 9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 2004
In 2003/00153
Os-33119/04
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00153 z
dne 12. 5. 2003 in opr. št. In 2003/00208
z dne 7. 7. 2003, je bil dne 30. 9. 2004
opravljen v korist upnikov 1. Komunala
Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, 3. Elektro Gorenjska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki jih zastopa Domplan Kranj in 4. Domplan d.d.,
Kranj, Bleiweisova 14, proti dolžniku Jerneju Bizjaku, Čirče 20, Kranj, zaradi izterjave
87.052 SIT in 141.199 SIT s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo
– stanovanje št. 17 v tretjem nadstropju

čun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.: 11
42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 17. 2. 2006 ob 10.15 v sobi 363/III,
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2005
St 15/2004
Os-33541/05
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Les
Grubelnik lesna predelava d.o.o. – v stečaju, Zgornji Lehen 8, Ribnica na Pohorju, se zaključi v skladu z določili 169.
člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 11. 2005
St 54/2005
Os-33544/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 54/2005 sklep z
dne 28. 11. 2005:
Poravnalni senat na osnovi načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL,
v skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med
dolžnikom: Hotelirstvo Rogaška, Hoteli
in turizem d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina in njegovimi upniki, ki bo
dne 11. 1. 2006 ob 14. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog ﬁnančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču
v sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom
pošljejo poravnalnemu senatu; upniki
– pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zakoniti zastopnik
oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje
upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo
tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat
prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 11. 2005

stanovanjske hiše na naslovu Janka Puclja 7, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli,
prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem v lasti dolžnika Jerneja
Bizjaka, Čirče 20, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 11. 2004
In 2004/00151
Os-32955/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2004/00151
z dne 7. 6. 2004, je bil dne 10. 11. 2005
opravljen v korist upnikov 1. Komunala
Kranj, Javno podjetje d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki ju zastopa Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj
in 3. Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj,
proti dolžniku Pećanac Milanu, Trg Prešernove brigade 8, Kranj, zaradi izterjave
305.380 SIT s pp, rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo, stanovanje št. 2,
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v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Trg Prešernove brigade 8, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in
napravami ter funkcionalnim zemljiščem v
lasti dolžnika Pećanac Milana, Trg Prešernove brigade 8, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 11. 2005
IN 2002/00084
Os-33862/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2002/00084
z dne 30. 5. 2002, je bil dne 30. 5. 2002
opravljen v korist upnikov: 1. Komunala
Kranj d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, 3. Elektro Gorenjska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, Kranj, ki jih zastopa
Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj in
4. Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj,
ki ju zastopa Bogdan Greif, odvetnik v Kranju, rubež stanovanja št. 14, v 2. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Gorenjskega odreda 4, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter
funkcionalnim zemljiščem, ki je last dolžnice Angelce Marko, Ul. Gorenjskega odreda
4, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 6. 2002
In 2004/01482
Os-30756/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 12. 2004, opr. št. In 2004/01482,
je bil dne 28. 9. 2005 opravljen v korist
upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnica v Ljubljani, Dunajska 63, Ljubljana, rubež stanovanja št. 19, na Glavarjevi 44, v Ljubljani, v izmeri 70,10 m2, last
dolžnice Lužar Danice, Beblerjev trg 3,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 10. 2005
In 2005/00246
Os-31667/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 2. 6. 2005, je bil dne 30. 9. 2005
opravljen v korist upnika Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana, rubež nepremičnine,
stanovanja št. 50, na naslovu Trebinjska
ul. 8, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 402/57
in 402/58, k.o. Brinje I, v pritličju večstanovanjske stavbe v izmeri 56 m2, last dolžnika
Muzzolini Roberta, Trebinjska 8, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2005
In 2002/00324
Os-31798/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 29. 7. 2003, opr. št. In 2002/00324, je
bil dne 2. 9. 2005 opravljen v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, rubež poslovnega prostora na JZ delu stanovanjskega bloka, in
sicer pod arkadami na naslovu Kotnikova
20 v Ljubljani, ki je last dolžnika Art & Craft
d.o.o. ter stanovanja na naslovu Rusjanov
trg 8, Ljubljana, ki se nahaja v V. nadstropju stanovanjskega bloka v soseski MS 4 v
Fužinah, stanovanje št. 51, last dolžnika
Žepič Franca.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2005
In 03/00303
Os-31063/05
Izvršitelj Branko Gradišnik je opravil rubež nepremičnine, 1/2 dvosobnega stanovanja, ki ni vpisano v zemljiško knjigo, v

izmeri 59,98 m2, na naslovu Gasilska 7,
Selnica ob Dravi, katerega lastnica do 1/2
je Vera Hošpel.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 11. 2005
In 122/2005
Os-31065/05
Na podlagi sklepa In 122/2005 z dne
30. 6. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 38, v
večstanovanjski hiši, Trg borcev NOB 13,
Dol pri Hrastniku, ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo, v lasti dolžnika Stojančič Stanka, Trg borcev NOB 13, Dol pri Hrastniku,
do celote, zarubljeno v korist upnika RTH
– Rudnik Trbovlje Hrastnik d.o.o., Trbovlje,
zaradi izterjave 5,035.338,07 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 9. 11. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 6441/2004
Os-31055/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z
dne 27. 12. 2004, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Damjanič Triva in Damjanič Milene, oba stan. Ulica frankolovskih
žrtev 15, Celje, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 12. 5. 1993, o
prodaji stanovanja št. 61, v VII. nadstropju stanovanjske stavbe, Ulica frankolovskih žrtev 15, Celje, v površini 39,47 m2,
s kletjo v površini 0,71 m2, sklenjene med
Hmezad Golding gostinstvo turizem Žalec,
kot prodajalcem in Majcen Vlasto, Ulica
frankolovskih žrtev 15, Celje, kot kupcem,
za stanovanje št. 61, v VII. nadstropju
stanovanjske stavbe, Ulica frankolovskih
žrtev 15, Celje, v površini 39,47 m2, s kletjo v površini 0,71 m2, vpisanem v vl. št.
2069/61, k.o. Sp. Hudinja. Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice za stanovanje št. 61, v VII. nadstropju stanovanjske
stavbe, Ulica frankolovskih žrtev 15, Celje, v površini 39,47 m2, s kletjo v površini
0,71 m2, vpisanem v vl. št. 2069/61, k.o.
Sp. Hudinja, se zahteva v korist Damjanič
Triva in Damjanič Milene, kot njuna skupna last.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 11. 2005
Dn 6032/2004
Os-31057/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
20. 5. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Deljič Dragana, Nušičeva 8,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 22. 8. 1998, o prodaji stanovanja – garsonjere št. 77, v XIII. nadstropju stanovanjske hiše, Pucova 1, sklenjene
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med GIP Vegrad p.o., Velenje, Juteks, Kemijsko tekstilno podjetje p.o., Žalec, Banko Celje d.d., Celje, Vodno gospodarskim
birojem Maribor d.o.o., Maribor, Vodno gospodarskim podjetjem Drava Ptuj p.o., Ptuj,
Vodno gospodarskim podjetjem Mura Murska Sobota p.o., Murska Sobota, SCT d.d.,
Ljubljana, Komercialno banko Triglav d.d.,
Ljubljana, SGP Kograd Dravograd d.o.o.,
Podjetjem splošne dejavnosti gradbeništva
Otiški vrh, Dravograd, SGP Kograd, GP
Stavbenik Prevalje d.o.o., Prevalje, SGP
Kograd, GP Slovenj Gradec d.o.o., Slovenj
Gradec, SGP Kograd, Podjetje IGEM Dravograd d.o.o., Dravograd, SGP Kongrad,
Inženiring d.o.o., Dravograd, Ingrad Koncern d.o.o. Celje, kot prodajalci, ki jih vse
zastopa pooblaščenec Ivan Klobčar, Cesta
IX/18, Velenje in KDO Studio d.o.o., Kamniško-Zasavskega odreda 7 a, Kamnik,
sedaj Celje, Vrunčeva 3 a, ki ga zastopa
Ravnak Bernard, kot kupcem, za garsonjero št. 77, v XIII. nadstropju stanovanjske
hiše, Pucova 1, vpisane v vl. št. 2436/78,
k.o. Ostrožno.
Vknjižba lastninske pravice na garsonjeri št. 77, v XIII. nadstropju stanovanjske
hiše, Pucova 1, vpisane v vl. št. 2436/78,
k.o. Ostrožno.
Vknjižba lastninske pravice na garsonjeri št. 77, v XIII. nadstropju stanovanjske
hiše, Pucova 1, vpisane v vl. št. 2436/78,
k.o. Ostrožno, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 11. 2005
Dn 3271/2005
Os-28805/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev postopka 1.
Ivana Bizjaka, 2. Jadrana Bizjaka in 3. Suzano Bizjak-Šenekar, vsi Bošamarin 44,
Koper, Vanganel 2 c, Koper, zaradi izbrisa
starih hipotek in prepovedi odsvojitve in
obremenitve odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke, vknjižene pod Dn št. 870/71, na podlagi posojilne pogodbe z dne 18. 6. 1971,
za denarno (posojilno) terjatev, v znesku
18.000 DIN, z 2% obrestmi in p.p., vl. št.
1397, k.o. Semedela, nepremičnini parc. št.
2607/7, pri solastniškem deležu 1/2 Bizjak
Ivana, roj. 16. 11. 1941, Bošamarin 44,
Koper.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od
objave tega sklepa vloži ugovor proti izbrisu
stare hipoteke.
Predlagatelji so dolžni predlog v roku 30
dni dopolniti tako, da predložijo notarsko
overjeno izbrisno dovoljenje hipotekarnega upnika Rižanskega vodovoda Koper, za
izbris hipotek vpisanih pod Dn št. 531/75
in Dn št. 551/76, sicer bo sodišče predlog
zavrglo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 10. 2005
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Dn 4544/2005
Os-28806/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Berte Udovič, Kubed 6 A, Gračišče, zaradi izbrisa starih hipotek in prepovedi odsvojitve
in obremenitve odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke in prepovedi odtujitve, na podlagi posojilne pogodbe z dne 14. 12. 1983,
za denarno (posojilno) terjatev v znesku
250.000 DIN, s 5% obrestmi in p.p., pri vl.
št. 789, k.o. Kubed, nepremičninah parc. št.
558/2, 559 in 560, pri solastniškem deležu
do 1/2 Udovič Berte roj. Mozetič, Kubed 1,
Gračišče.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka, nasprotuje, v treh mesecih od
objave tega sklepa, vloži ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 17. 10. 2005
Rz 932/2005
Os-33153/05
Okrajno sodišče v Ljubljani objavlja,
na podlagi 220. člena Zakona o zemljiški knjigi, javno razgrnitev popisnih listov
za zemljiškoknjižni vložek št. 689, kjer so
vpisane parc. št. 299/1, 299/2, 299/3 in
299/4, v k.o. Moste. Popisni listi bodo javno razgrnjeni mesec dni, od 5. 12. 2005
do 5. 1. 2006. V tem času bo predsednica
komisije na razpolago za dajanje obvestil
dne 5., 7., 12. in 14. 12. 2005 ter 4. 1. 2006
v času uradnih ur. Pozivajo se osebe, ki
imajo pravni interes za vpis, da v primeru,
če nasprotujejo podatkom, ugotovljenim v
razgrnjenih popisnih listin v enem mesecu
po koncu javne razgrnitve, ugovarjajo razgrnjenim podatkom.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 95/98
Os-31796/05
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnice Adriatic Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska 3a, proti dolžniku
Ambruš Bogdanu, Globoko 70c, Globoko,
sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 806.908,60 SIT s pp sklenilo:
dolžniku Ambruš Bogdanu, Globoko
70c, Globoko, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju postavi začasni
zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnik Branko Rožman, Černelčeva 3a,
Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal 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 Brežicah
dne 27. 10. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
P 12/2004
Os-30757/05
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS,
št. 26/99 in 96/02, v nadaljevanju: ZPP) v
pravdni zadevi tožeče stranke 1. Žnidaršič
Anko, Istrska 276, Rijeka, Hrvaška, 2. Žnidaršič Josipa, 440 SO St. Luis Ave Chicago
32 III, ZDA, 3. Žnidaršič Viljema, 6218 Woodlawn Ave Chicago 37 III, ZDA, 4. Šircelj
Antonijo, Gubčeva 18, Ilirska Bistrica, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, zaradi
pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem, sklenilo:
drugotoženi stranki Žnidaršič Josipu
440 SO St. Luis Ave Chicago 32 III, ZDA
in tretjetoženi stranki Žnidaršič Viljemu,
6218 Woodlawn Ave Chicago 37 III, ZDA,
ki živita v tujini in se jima vročitev ni mogla opraviti, se na predlog tožeče stranke postavi začasni zastopnik, notar Aleksander Ternovec, Cankarjeva 26, Ilirska
Bistrica.
O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče Center za socialno delo v
Ilirski Bistrici.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, od dne izdaje
predmetnega sklepa pa vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
CSD ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 7. 11. 2005
N 77/2005
Os-31059/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagajoče stranke S.I.B.
d.d. – v likvidaciji, ki jo zastopa likvidacijski
upravitelj Boris Slapnik, zoper nasprotnega udeleženca Ismeta Bajrića, Verje 19 a,
Medvode, zaradi sodnega odprtja sefa,
sklenilo:
nasprotnemu udeležencu Ismetu Bajriću
se v nepravdnem postopku zaradi sodnega
odprtja sefa postavi začasno zastopnico,
odvetnico Natašo Čeč Gruden, Prešernova 3, Ljubljana, iz razlogov, ker je njegovo
bivališče neznano.
Začasna zastopnica bo Ismeta Bajrića
zastopala vse dotlej, dokler ne bo Ismet
Bajrić ali njegov pooblaščenec nastopil
pred sodiščem oziroma dokler skrbstveni
organ ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2005

Oklici dedičem
D 12/2005
Os-28114/05
Pred Okrajnim sodiščem v Kamniku
teče zapuščinski postopek pod opr. št.
D 12/2005, po pok. Žagar Francu, roj.
16. 12. 1905, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stan. Stahovica 16, Stahovica in umrlem 9. 7. 1942. V teku zapuščinskega postopka je sodišče ugotovilo,
da je dedič zapustnika tudi sin Žagar
Adolf, roj. 24. 7. 1930, nazadnje stanujoč
na sodišču znanem naslovu Stahovica
16, Stahovica, ki je sedaj neznanega bivališča. Glede na to sodišče poziva Žagar

Adolfa, da se v roku enega leta od objave
tega oklica priglasi naslovnemu sodišču.
Če se dedič v tem roku sodišču ne bo
priglasil, bo opravljena zapuščinska obravnava na podlagi izjave postavljenega
skrbnika, ki bo dediču, ki je neznanega
prebivališča, postavljen v tem zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 12. 10. 2005
D 329/2004
Os-28953/05
Okrajno sodišče v Krškem v zapuščinski zadevi po pok. Margareti Bogovič, roj.
18. 11. 1930, nazadnje stan. CKŽ 11, Krško, umrli 13. 11. 2004, objavlja naslednji
oklic:
zakonite dediče pok. Margarete Bogovič, 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. 10. 2005
IV D 400/2004
Os-32959/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Frančiški Verbec, roj. 11. 4. 1907, umrli 4. 8.
1987, nazadnje stanujoči Gerbičeva 70,
Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča
ter tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 2005

Kolektivni delovni spori
Kd 8/2005
Os-33874/05
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Sindikat Glosa SNG Ljubljana,
Župančičeva 1, Ljubljana in nasprotnim
udeležencem Slovensko narodno gledališče Ljubljana, SNG Opera in balet Ljubljana,
Cankarjeva 11, Ljubljana, zaradi kršitve pri
izvrševanju kolektivne pogodbe (priznanja
dodatka za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času).
Vse osebe, organi ali organizacije, ki
so nosilci pravic in obveznosti v razmerju,
o katerem se odloča, imajo možnost, da
se postopka udeležijo. Svojo udeležbo v
sporu naj prijavijo v 8 dneh od te objave,
lahko pa tudi ves čas postopka na naroku
s pisno vlogo.
Poravnalni narok in prvi narok za glavno
obravnavo je razpisan na dan 26. 1. 2006
ob 8.30, v razpravni dvorani št. 2/I. nadstropje Delovnega in socialnega sodišča v
Ljubljani, Resljeva ul. 14, Ljubljana.
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Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne
23. 11. 2005.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 23. 11. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2151/2005
Rg-31787/05
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Fidusmetal, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Resljeva ulica 18,
Celje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu družbenika z dne 13. 10. 2005.
Premoženje družbe ostane družbeniku:
Modra hiša, akustični inženiring, druge storitve in trgovina d.o.o., Resljeva ulica 18,
3000 Celje, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 11. 2005
Srg 05496/2005
Rg-25047/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Dumis Stokanović & Co., trgovina in storitve
d.n.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 10, ki
jo zastopa Vida Gaberc, odvetnica iz Ljubljane, objavlja sklep:
Dumis Stokanović & Co., trgovina in
storitve d.n.o., Ljubljana, Šmartinska cesta 10, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 23. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Čulibrk Snežana, G.
Bušević, B. Krupa, Bosna in Hercegovina in Stokanović Duško, Bijeljina, Bosna
in Hercegovina, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2005
Srg 10812/2005
Rg-30417/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in

izbrisa iz sodnega registra družbe Siltom
Maver in ostali, družba za proizvodnjo in
storitve, d.n.o., Podgora pri Dolskem 23A,
Dol pri Ljubljani, objavlja sklep:
družba Siltom Maver in ostali, družba
za proizvodnjo in storitve, d.n.o., Podgora pri Dolskem 23A, Dol pri Ljubljani,
reg. št. vl. 1/27407/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
1. 7. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Maver Simona in Maver Tomaž, oba Podgora pri Dolskem 23A,
Dol pri Ljubljani, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 2005
Srg 11541/2005
Rg-31789/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe GTH
– Hrastar k.d. – ﬁnančno svetovanje in varovanje, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja sklep:
družba GTH – Hrastar k.d. – ﬁnančno
svetovanje in varovanje, Kotnikova ulica
5, Ljubljana, reg. št. vl. 1/30865/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Hrastar Darja in Hrastar Tomislav, oba Zalog pri Moravčah 17,
Moravče, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2005
Srg 9840/2005
Rg-32556/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Solatko
d.o.o., Dunajska cesta 421, Ljubljana–Črnuče, objavlja sklep:
družba Solatko, trgovska družba na
debelo in drobno, uvoz–izvoz d.o.o., Dunajska cesta 421, Ljubljana–Črnuče, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnik je Dolenc Iztok, Ulica Polonce Čude 5, Ljubljana, ki prevzema ob-
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veznost 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 17. 11. 2005
Srg 9002/2005
Rg-32558/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Maganja
M–S d.n.o., Breznikova 15, Domžale objavlja sklep:
družba Maganja M–S, Družba za trgovino, gostinstvo in storitve, d.n.o., Breznikova 15, Domžale, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
25. 7. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Zdešar Maganja Sonja in Maganja Marjan, oba Seničica 21A,
Medvode, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba 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 17. 11. 2005
Srg 11505/2005
Rg-33191/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Realstar,
Sajovic, trženje, k.d., Ljubljana, Rimska 5,
ki jo zastopa Lado Arčon, odvetnik iz Ljubljane, objavlja sklep:
Realstar, Sajovic, trženje, k.d., Ljubljana, Rimska 5, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Družabniki so Sajovic Janez, Sp. Pirniče 51/b, Ljubljana, Sajovic Šuštar Irena,
Sp. Pirniče 51/b, Ljubljana in Sajovic Dušan, Ljubljana, Smrtnikova 4, 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 18. 11. 2005
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Srg 801/2005
Rg-31786/05
Okrožno sodišče v Novem mestu kot
registrsko sodišče na predlog za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Novoteks Ideja,
tekstilno podjetje, d.o.o., Novo mesto, Foersterjeva 10, objavlja sklep:
družba Novoteks Ideja, tekstilno podjetje, d.o.o., Novo mesto, Foersterjeva
10, vpisana na reg. vl. št. 1–4623/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 7. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Novoteks Tkanina, izdelovanje preje in tkanin, d.d. – v stečaju,
Novo mesto, Foersterjeva 10, z ustanovitvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 2,100.000
SIT in preostalo premoženje v celoti prenese na Novoteks Tkanino, izdelovanje preje in tkanin, d.d. – v stečaju, Novo mesto,
Foersterjeva 10.
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 Novem mestu
dne 15. 11. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Ekart Nataša s.p., Kardeljeva 57, Maribor,
štampiljko z napisom Računovodski servis
Nataša Ekart s.p. Kardeljeva 57, 2000
Maribor. gns-207978

Potne listine
Cizl Peter, Piršenbreg 18, Globoko,
potni list, št. P00794583. gnp-207856
Cvetko Damjan, Košaki, Na prehodu
11, Maribor, potni list, št. P00667128.
gny-207947
Gomboši Jernej, Zenkovci 44, Bodonci,
potni list, št. P01154869. gnw-207874
Jerbič Tatjana, Mahovnik 27, Kočevje,
potni list, št. P00659320. gny-208047
Kuzman Gregor, Konjsko 3b, Vojnik,
potni list, št. P00860508. gne-207817
Lukunić Gregor, Kompolje 68, VidemDobrepolje, potni list, št. P01112324.
gnu-207851
Mars Ivan, Šalara 61, Koper –
Capodistria, potni list, št. P00633395.
gnh-207864
Matić Nikola, Zemun, Srbija in Črna gora,
potni list, št. P01053133. gnz-207871
Miklavčič Borut, Pod topoli 77, Ljubljana,
potni list, št. P00072082. gns-207803
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Mišković Igor, Celovška cesta 195,
Ljubljana, potni list, št. P00450032.
gni-207942
Murovec Agnes, Cankarjeva ulica 56,
Nova Gorica, potni list, št. P00662411.
gnx-207998
Muženič Tanja, Sv. Anton, Potok
21, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00689397. gnb-207870
Nastran Vinko, Na vasi 10, Šenčur, potni
list, št. P00371386. gnj-207937
Nemec Irena, Lokavec 8/a, Ajdovščina,
potni list, št. P00666422. gnp-207831
Okorn Igor, V Murglah 67/b, Ljubljana,
potni list, št. P00848025. gnw-207924
Orešnik Mihela, Foršt 55, Ljubno
ob Savinji, potni list, št. P00546849.
gnn-207908
Podrzavnik David, Hmelina 18, Radlje
ob Dravi, potni list, št. P00033475.
gnk-207886
Radić Janja, Šaleška cesta 16, Velenje,
potni list, št. P00591879. gny-207847
Rančnik Gregor, Dolgi Vrh 18, Laporje,
potni list, št. P00674398. gnc-207894

Osebne izkaznice
Bajda Mojca, Pot k čuvajnici 31, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001490381.
gne-207917
Bednarik Jan, Manžan 18/b, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001562264. gnj-207862
Bejuk Josip, Pržanjska ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000188924.
gne-207892
Bernik Helena, Vešter 5, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001161087.
gnx-207923
Bernik Rok, Vešter 5, Škofja Loka,
osebno
izkaznico,
št.
001161082.
gnv-207925
Bizjak Robert, Poreče 5, Podnanos,
osebno
izkaznico,
št.
000853375.
gnr-207829
Bremec Alojz, Hruševica 37, Štanjel,
osebno
izkaznico,
št.
000966512.
gny-208022
Ceglar Stanislav, Kladezna ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001367733.
gnq-207930
Cerar Angela, Trg svobode 4, Moravče,
osebno
izkaznico,
št.
001356359.
gnj-208012
Cipot Jožica, Ulica Štefana Kovača 89,
Turnišče, osebno izkaznico, št. 000920842.
gne-207867
Čeglaj Katica, Kermaunerjeva ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001328909.
gng-207940
Čeh Konrad, Stara cesta 29, Hoče,
osebno
izkaznico,
št.
001076178.
gns-207953
Čelebić Edin, Preglov trg 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000269662.
gnu-207926
Černe Evelin, Rožna dolina, cesta XV/9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001749206.
gnr-207929
Čuš Miran, Rateče 45, RatečePlanica, osebno izkaznico, št. 001088844.
gnu-208001
Despić Đorđo, Šišenska cesta 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001817670.
gnm-207909

Dobnik Rudolf, Krmelj 24, Krmelj, osebno
izkaznico, št. 001298702. gnr-207979
Dokaza Jana, Ulica Tolminskih puntarjev
20, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001723803. gnw-207999
Dragan Milan, Verdijeva ulica 24, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000622102.
gnw-207949
Dremelj Marjeta, Dragomelj 21,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000455439.
gnq-208005
Drnulovec Josip, Tbilisijska ulica 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000257273.
gnt-207927
Duh Bogdan, Kovor, Stagne 11,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000763610.
gnl-207985
Džinić Muhamed, Železnikova 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. AH 33443
– za tujca. gnf-207816
Emeršič Špela, Frankovo naselje
174, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
001775991. gns-207928
Eržen Ivo, Rusjanov trg 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000388399.
gnu-207901
Ferfuia Lorena, Gortanova ulica 3,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 000959551. gnz-207946
Gabrijel Matej, Zgornje Škoﬁje 52/c,
Škoﬁje, osebno izkaznico, št. 001726103.
gnf-207866
Globočnik Franc, Dacarejva ulica 31,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001635236.
gnf-207941
Gomboši Jernej, Zenkovci 44, Bodonci,
osebno
izkaznico,
št.
000409746.
gnu-207876
Gril Boris, Petrovče 154, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
001746950.
gni-207888
Grohar Rolando, Zabreznica 72,
Žirovnica, osebno izkaznico, št. 001762370.
gno-207832
Hudolin Valentin, Davča 3, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000283034.
gny-207922
Ivačič Igor, Gregorčičeva ulica 24,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000171055.
gno-208007
Jakič Černe Tamara, Pot pomorščakov
18, Portorož – Portorose, osebno izkaznico,
št. 000018382. gnb-207945
Jakončič Bogdan, Vitovlje 68, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
001077696.
gne-207842
Jazbar Manuela, Rožičeva ulica 11/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001305719.
gnb-207895
Jerič Aleš, Kvedrova ulica 5, Pragersko,
osebno
izkaznico,
št.
000257905.
gnz-207896
Kavčič Silvester, Študentovska ulica 26,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000713492.
gny-207872
Kemperle Pavlina, Tavčarjeva ulica
18, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000147836. gnd-207943
Keserović Sarhatlić Emira, Vrtna ulica
10, Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 001612060. gnf-208016
Kiš Rifa, Celovška cesta 134, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000953461.
gnd-207918
Kladušan
Joško,
Globočice
pri
Kostanjevici 11a, Krška vas, osebno
izkaznico, št. 001392821. gnq-207905
Kobal Urša, Ulica Bazoviške brigade
1, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000473573. gnq-207830
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Kostić Zorica, Bevkova ulica 2,
Pragersko,
osebno
izkaznico,
št.
000386436. gnd-207893
Kovačič Dragica, Ulica Hermana
Potočnika 23, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001094216. gni-207913
Koželj France, Reva 4, Dobrnič, osebno
izkaznico, št. 000023141. gno-207857
Kralj Vladimira, Partizanska ulica
49, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000226173. gnj-207887
Lajovic Boštjan, Ulica Ane Ziherlove 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001015167.
gnw-207899
Lekše Katja Helena, Rožičeva ulica
11/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001305690. gny-207897
Lešek Jure, Košnica pri Celju 37b,
Celje, osebno izkaznico, št. 001804491.
gno-207932
Lukič Goran, Češminova ulica 7/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000387507.
gns-208003
Macuh Majda, Ilovca 13a, Vojnik, osebno
izkaznico, št. 001454852. gnn-208033
Magdič Vida, Mladinska ulica 22,
Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št.
000620409. gnf-207891
Maksut Ines, Nanoška 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000936067.
gnq-208055
Manevski Jožica, Mlakarjeva ulica 57,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000425847.
gnh-208014
Manova Maja, Poljanska cesta 66/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001927323.
gnc-207944
Marjanović Dejan, Šaranovičeva ulica
6, Celje, osebno izkaznico, št. 001735411.
gnm-207934
Marušič Sara, Hrib nad Ribčami 10,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 001755406.
gne-208017
Mehle Jožef, Zagradec pri Grosupljem
50, Zagradec, osebno izkaznico, št.
000178338. gnq-207855
Mernik Rozika, Jenkova cesta 11,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001516895.
gnj-207837
Mikek Oto, Skomarje 44, Zreče, osebno
izkaznico, št. 001598689. gng-208015
Miškić Nataša, Gradišnikova ulica
8, Borovnica, osebno izkaznico, št.
001661694. gni-207838
Mišmaš Marija, Povšetova ulica 104,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000097344.
gnv-207900
Muždalo Benčina Darinka, Borcev
za severno mejo 32, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000394165. gnv-207950
Nadfaluši Damjan, Na brežini 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001934333.
gnz-207921
Nemec Stanko, Mota 51, Radenci,
osebno
izkaznico,
št.
001836762.
gno-207907
Odlazek Polona, Vreskovo 26a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000412247.
gnb-207845
Ošep Stanislav, Robanov Kot 33,
Solčava, osebno izkaznico, št. 001737962.
gnj-207912
Pal Katja, Gozdna ulica 40, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 000953190.
gni-207863
Pavlovič Mirko, Črneča vas 40,
Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
001747637. gns-207903

Pejić Marko, Raičeva ulica 60, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000109033.
gnn-207933
Perc Dejan, Črtomirova ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000658238.
gng-207915
Peršin Robert, Breg pri Borovnici
56, Borovnica, osebno izkaznico, št.
001071247. gng-207840
Petric Lidija, Rožanec 11, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001525277.
gnd-208018
Pintar Ivana, Tominčeva ulica 11,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001824957.
gnm-207884
Pograjc Jože, Poljane pri Žuženberku
2, Žužemberk, osebno izkaznico, št.
001010777. gnl-207860
Povše Ivan, Podlog v Savinjski dolini
29, Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001103012. gnh-207889
Pozsonec Maria, Glavna ulica 9,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000234353. gnc-207869
Praznik Ina, Šlandrova pot 1a, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
001631904.
gnl-207835
Primožič
Maruška,
Einspielerjeva
ulica 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000692355. gnl-207935
Pust Stubičar Ana, Ragovska ulica
4, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000047750. gns-208028
Ravnikar Ivana, Ples 12, Moravče,
osebno
izkaznico,
št.
001614365.
gnt-208002
Rebolj
Dominik,
Kostrevnica
9,
Izlake, osebno izkaznico, št. 001788510.
gnp-208031
Resinovič Boris, Vodovodna ulica 2,
Kozina, osebno izkaznico, št. 000173398.
gnz-208021
Rihtar Šalehar Miha, Cesta Andreja
Bitenca 22, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001766493. gnh-207914
Rojc Pečnik Vesna, Na brežini 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001647077.
gnc-207919
Ržek Ivan, Rožna ulica 8, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001229423.
gnv-207825
Schoss Rudolf, Zorkova ulica 6,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000219622.
gnm-208009
Schoss Videnšek Ana Zvonka, Zorkova
ulica 6, Trzin, osebno izkaznico, št.
000078347. gnk-208011
Sikošek Anica, Artiče 5a, Artiče, osebno
izkaznico, št. 001348003. gnt-207852
Smej Vincenc, Vezna ulica 10, Odranci,
osebno
izkaznico,
št.
001487184.
gng-207865
Smolič Marko, Regentova ulica 6,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001116841. gnd-207868
Steinmann Apolonija, Trebinjska ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000299761.
gnp-207906
Studen Sašo, Cankarjeva cesta 13,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001854818.
gnm-207984
Sušnik Polona, Celovška cesta 74/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000868094.
gnp-207931
Škerbec Ivanka, Potrčeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000358353.
gnx-207898
Škufca Brigita, Mali Vrh pri Šmarju 86,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 001088488.
gnm-207859
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Škufca Petra, Mali Vrh pri Šmarju 86,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 001352564.
gnn-207858
Štalekar Stanislav, Završe 42, Mislinja,
osebno
izkaznico,
št.
000327496.
gnt-207877
Štern Marija, Srednje vas pri Šenčurju
102, Šenčur, osebno izkaznico, št.
000129111. gni-207938
Štrucl Peter, Črešnjevci 157, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001579334.
gnj-207987
Šuklje Hadžić Alea, Trstenjakova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001627738.
gnk-207911
Šuklje Hadžić Alenka, Trstenjakova
ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001627735. gnl-207910
Tominec Jožko, Ulica Ane Galetove
2, Grosuplje, osebno izkaznico, št.
001008363. gns-207853
Tomori Matic, Linhartova cesta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001759841.
gnt-207902
Tomše
Silvester,
Opekarna
18,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001046793.
gnd-207843
Topolnik
Aleksandra,
Polančičeva
ulica 2, Maribor, osebno izkaznico, št.
000730160. gnt-207952
Trinko Mihaela, Gorazdova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000062446.
gnr-207904
Trnkoczy Ubald, Ulica Gubčeve
brigade 33, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001074732. gng-207890
Turk Sabina, Obrežje 3, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001615323. gng-207990
Uršič Ljudmila, Komen 5a, Komen,
osebno
izkaznico,
št.
001373677.
gnc-208019
Vihar Nataša, Fram 49, Fram, osebno
izkaznico, št. 000476425. gnu-207951
Vogelnik Saje Ajda, Štefanova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001024975.
gnh-207939
Vogrin Zdravko, Pameče 261, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001582037.
gns-207878
Vogrinec Martina, Skorba 56b, Hajdina,
osebno
izkaznico,
št.
000362135.
gnw-207849
Volk Nina, Cankarjeva ulica 13, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001341785.
gnp-207881
Volk Tjaša, Cankarjeva ulica 13, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001341074.
gno-207882
Volk Vanda, Cankarjeva ulica 13, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001403025.
gnr-207879
Vovk Monika, Straže 105, Mislinja,
osebno
izkaznico,
št.
001437476.
gnq-207880
Vučajnk Stanko, Rigonce 32b, Dobova,
osebno
izkaznico,
št.
001717759.
gnr-207854
Zadnik Angela, Lucan 33, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št.
000365145. gnx-207948
Zakošek Vladislav, Drožanje 32,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000011865.
gnq-207980
Zalar Sonja, Vrabče 15, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001051215. gnx-208023
Zbašnik Katja, Kajuhovo naselje 24a,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001631375.
gnn-207883
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Železnik Mateja, Rusjanov trg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001704708.
gnk-207936
Žura Slavko, Sevno 5, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
001207076.
gnr-208029

Vozniška dovoljenja
Antončič Ivan, Cesta dveh cesarjev
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. SB 8323, reg. št. 249953, izdala UE
Ljubljana. gnj-208037
Arbaj Igor, Ribiška ulica 24, Veržej,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1974517, izdala UE Ljutomer.
gnz-207996
Bago Rikard, Bevkova 10, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. SI 3522, reg. št. 21919, izdala
UE Koper. gnb-207970
Bejuk Josip, Pržanjska ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1193202, reg. št. 114220, izdala UE
Ljubljana. gnd-208043
Bokić Branka, Dellavallerjeva 16, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 34814, reg. št. 23169, izdala
UE Koper. gnz-207971
Brantuša Miran, Tuncovec 8a, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, reg. št. 15402, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnv-208000
Bukovšek Erika, Cesta Kozjanskega
odreda 92, Šentjur, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 487529, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnc-207819
Čuš Tine, Elektrarniška ul. 14, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h
BGH, št. S 1767333, izdala UE Maribor.
gnk-207986
Despić Đorđo, Šišenska cesta 44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1596834, reg. št. 176694, izdala UE
Ljubljana. gnk-208036
Dolinar
Dražen,
Ul.
21. oktobra
19/a, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 11098, izdala UE Črnomelj.
gnk-207811
Dolinar Rok, Šolska ulica 41, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGh,
št. S 1776188, reg. št. 225203, izdala UE
Ljubljana. gno-208057
Duh Bogdan, Kovor Stagne 11, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001304944, reg. št. 1860, izdala UE Tržič.
gnl-208010
Džambas Marko, Ob Suhi 11a, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17386, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnz-207796
Ferlič Martina, Mladinska ul. 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1289904, izdala UE Maribor. gni-207988
Globočnik Franc, Dacarjeva 31, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1972261, reg. št. 17304. gnu-207801
Globočnik Metka, Dacarjeva 31, Lesce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S725106,
reg. št. 16493. gnv-207800
Gomboši Jernej, Zenkovci 44, Bodonci,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1475419, izdala UE Murska Sobota.
gnn-208008
Grobler Jernej, Pondor 8, Tabor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1441388, izdala UE Žalec. gng-207815
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Gros
Katarina,
Spodnje
Duplje
1/c, Duplje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1998626, reg. št. 60218,
izdala UE Ljubljana. gnl-208035
Hočevar Jožica Katarina, Primča vas
12, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1088706, reg. št. 19052, izdala
UE Grosuplje. gnh-207839
Ivačič Rudolf, Sedlarjevo 12, Buče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1726723, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-207916
Jarčič Brigita, Šober 35/d, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
715801, reg. št. 78434, izdala UE Maribor.
gny-207997
Jernejčič Vida Milena, Bognarjeva pot
34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S685428, reg. št. 81218, izdala
UE Ljubljana. gnb-208045
Kavčič Borut, Ceglenica 34, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2185072, reg. št. 25334, izdala UE
Jesenice. gnh-207989
Knez Mateja, Dovže 13a, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2074194, reg. št. 13360, izdala UE
Slovenj Gradec. gnr-208004
Kosi Anton, Ključarovci pri Ljutomeru
41a, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S2182185, izdala UE Ljutomer.
gnc-207994
Kranjec Nina, Večeslavci 4, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1604781, izdala UE Murska Sobota.
gnp-208006
Križaj Dejan, Tugomerjeva ulica 50,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGh, št. S 1791755, reg. št.
136363, izdala UE Ljubljana. gng-208040
Krupljanin Duško, Ravne 17a, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S001857304, reg. št. 11335, izdala UE
Tržič. gni-208013
Kuhar Ignacij, Skapinova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1525148, reg. št. 65759, izdala UE
Ljubljana. gnu-207826
Lekše Katja Helena, Rožičeva ulica
11/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
Bgh, št. S 1371805, reg. št. 235757, izdala
UE Ljubljana. gnq-208030
Macuh Majda, Ilovca 13/a, Vojnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
378000, reg. št. 5829, izdala UE Celje.
gnj-208020
Maselj Boris, Lukovica pri Domžalah 71,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1068540, reg. št. 18017, izdala UE
Domžale. gnk-207836
Mihalič Štefka, St. Jurij 32, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
387422, reg. št. 7650, izdala UE Grosuplje.
gnf-207841
Moretti Urška, Mekinje nad Stično 64,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1265514, reg. št. 210166, izdala
UE Ljubljana. gnx-207848
Mostar Zdenka, Koleševa ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2097528, reg. št.
172520, izdala UE Ljubljana. gnh-208039
Možič Darja, Laznica, Ulica Alojzije
Marinšek 20, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 2047340,
reg. št. 103331, izdala UE Maribor.
gnb-207995
Možina Vesna, Cesta na Gradec 18,
Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S001431995, reg. št. 10570, izdala UE
Trebnje. gnv-207850
Nemec Stanko, Mota 51, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABEFGH,
št. S2172612, izdala UE Ljutomer.
gne-207992
Novak Albin, Prebačevo 13, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S227315, reg. št. 4282, izdala UE Kranj.
gnb-207795
Nunar Franc, Mlaška cesta 67, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S805055, reg. št. 20331. gnc-207794
Okretič Matija, Grgar 88a, Grgar,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S1899270, reg. št. 29005, izdala UE Nova
Gorica. gnr-207804
Pavlovič Jožef, Žehenberc 20, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. A do BGH, št.
S1671635, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnb-207920
Peterca Tatjana, Cesta v Hrastje 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 1868131, reg. št.
114464, izdala UE Ljubljana. gnv-208025
Razbornik
Tadej,
Meža
155a,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1931986, izdala UE Dravograd.
gnl-207885
Savnik Tatjana, Župančičeva ulica 3,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. A do
50k/h BGH, št. S 1599103, reg. št. 9461,
izdala UE Ajdovščina. gns-207828
Smolič Marko, Regentova 6, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 828838, reg. št. 11961, izdala UE
Grosuplje. gnn-207833
Stanovnik Jan, Pijava Gorica, Gasilska
ulica 29, Škoﬂjica, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1589048, reg. št. 249500,
izdala UE Ljubljana. gnf-208041
Šestan Robert, Kuteževo 5b, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S1513861, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnx-207873
Škerget Mitja, Hubadova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1614636, reg. št. 53712,
izdala UE Ljubljana. gno-208032
Škrbec Jurij, Ratež 26, Brusnice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1648511, reg. št. 37594, izdala UE
Ljubljana. gne-208042
Škufca Brigita, Mali vrh pri Šmarju 86,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 109817, reg. št. 8063, izdala UE
Grosuplje. gnz-207846
Štalekar Stanislav, Završe 42, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S1756230, reg. št. 4442, izdala
UE Slovenj Gradec. gnv-207875
Štefanič Franc, Podgorska ulica 61,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S1301575, reg. št. 3833, izdala UE
Kočevje. gnz-208046
Tanasković Goran, Migojnice 73/b,
Griže, vozniško dovoljenje, kat. BEkFGH, št.
S 1346624, izdala UE Žalec. gnp-208056
Tori Martina, Brezje pri Lipoglavu 31,
Ljubljana-Dobrunje, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 2088040,
reg. št. 168736, izdala UE Ljubljana.
gnm-208034
Trauner Barbara, Brezje pri Grosupljem
79i, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2166342, reg. št. 31328, izdala
UE Grosuplje. gnc-207844
TrnkoczyUbald, Ulica Gubčeve brigade
33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
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ABGH, št. S 2028499, reg. št. 111361,
izdala UE Ljubljana. gnt-208027
Urbanc Aljaž, Begunje 183, Begunje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S1712439, reg. št. 29297.
gnt-207802
Velec Miha, Ješenca 61/a, Rače,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1974828, reg. št. 118919, izdala UE
Maribor. gnf-207791
Vihar Nataša, Fram 49, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1220879, izdala
UE Maribor. gnf-207991
Vrenjak Danilo, Koprska cesta 10,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 63570, reg. št. 11130,
izdala UE Piran. gnr-207954
Zafošnik Martin, Ulica Berte Bukšek
5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 441154, izdala UE Maribor.
gnd-207993
Zibelnik Slavica, Brilejeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S729661, reg. št. 113279, izdala UE
Ljubljana. gnc-208044
Zupančič Bojana, Drganja sela 14a,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S394318, izdala UE Novo mesto.
gnu-208026
Žura Slavko, Sevno 5, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S994868, izdala UE Novo mesto.
gnw-208024

Zavarovalne police
Berisha Adeh, Brege 31, Leskovec
pri Krškem, zavarovalno polico, št.
00101804861,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gni-207963
Bizjak Janez, Markovo 6a, Kamnik,
zavarovalno polico, št. 00101877317.
gni-207788
Dražumerič Irena, Vojna vas 40,
Črnomelj, zavarovalno polico, št. 206673,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnk-207961
Grubelnik Jelka, Partizanska ulica 2,
Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št.
777437, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gne-207967
Jakopič Anton, Ulica Pavle Jeromnove
8, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
1027133, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnt-208052
Klinar Iztok, Planina pod Golico 80,
Jesenice, zavarovalno polico, št. 771447,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnw-207799
Kuhar Ignacij, Skapinova ulica 10,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 3649061,
izdala zavarovalnica Tilia. gnt-207827
Molan Marija Tina, Gorenja vas pri
Leskovcu 25, Leskovec pri Krškem,
zavarovalno polico, št. 00101655614, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-207965
Pliberšek Sumedita, Kersnikova 1,
Velenje, zavarovalno polico, št. 40 322473,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnk-207786
Počeha Janja, Partizanska cesta 45,
Trbovlje, zavarovalno polico, št. 788342,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnx-207973
Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev
28, Brežice, zavarovalno polico, št.
772522, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnd-207968

Št.

Žibert Alojz, Dolenji Leskovec 32,
Brestanica,
zavarovalno
polico,
št.
00101790865,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gnj-207962

Spričevala
Ambroželj Dolores, Gradnikove brigade
57, Nova Gorica, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 4. letnika Srednje
kmetijske šole v Novi Gorici, izdano leta
1999. gnp-207810
Avcin Andreja, Mladinska ulica 8,
Koper – Capodistria, indeks, SEPŠ Koper.
gng-207969
Bremec Nina, Zajčje polje 3, Kočevje,
spričevalo o končani OŠ ob Rinži Kočevje.
gny-207797
Buconjič Tatjana, Kogojeva 8, Ljubljana,
spričevalo 7 in 8. razreda Oš Valentina
Vodnika v Ljubljani, izdano leta 1978
in 1979, izdano na ime Vinkler Tatjana.
gnd-207976
Bunčič Gregor, Cesta Cirila Tavčarja 3b,
Jesenice, indeks, št. 18050133, Filozofske
fakultete. gnp-207956
Dedić Ermin, Zikova ulica 6, Kamnik,
spričevalo 1, 2, letnika ter obvestilo o
uspehu 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem – smer natakar, izdano leta 1996,
1997 in 1998. gnz-207821
Delić Sanela, Jakopičeva ulica 13,
Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnv-207975
Frohlich Petra, Na Čerenu 7, Medvode,
spričevalo o končani OŠ Danile Kumar v
Ljubljani, izdano leta 1991, izdano na ime
Lukša Petra. gnw-208049
Gasparini Dejan, Levstikova 2, Izola –
Isola, maturitetno spričevalo in obvestilo o
uspehu pri maturi Gimanzije Koper, izdano
leta 1999. gnh-207964
Gužvić Tina, Ograje 76, Logatec, indeks,
št. 7050686, izdala FPVV v Ljubljani.
gnm-207959
Halabarec Kristijan, Okrogarjeva 7,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra v Celju – poklicna in
tehniška strojna šola, izdano leta 1999.
gnw-207974
Hapčo Paula, Solinska 5, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. letnika Srednje
zdravbstvene šole Izola, izdano leta 1993.
gny-207822
Hapčo Paula, Solinska 5, Koper –
Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Izola, izdano leta 1995.
gnx-207823
Intihar Mateja, Iška vas 107, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2002. gnv-208050
Legenič Marjan, Delavska 29, Moravske
Toplice, diplomo IKS – 220, izdan leta 1985.
gnu-207805
Markič Franc, Partizanska cesta 14,
Kranj, spričevalo o končani OŠ Simon
Jenko. gnl-207960
Mujagić Selvedin, Črni vrh 64, Črni vrh
nad Idrijo, spričevalo 3. letnika SETŠ Nova
Gorica. gnd-207793
Radonjič David, Lendavska 17a, Murska
Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu in
letnoa spičevalo Srednje strojne in tekstilne
šole MS, izdano leta 1998. gne-207792
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Rusanov Mojca, Črna vas 29, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Vič,
izdano leta 1999. gny-208051
Sluga Mojca, Kranjska cesta 18, Šenčur,
spričevalo o končani OŠ Helene Puhar
Kranj. gnf-207820
Stanković Tina, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika
Srednje glasbene in baletne šole v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnk-207861
Stropnik Katja, Bele vode 9, Šoštanj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strokovne
in poklicne šole Celje, smer šivilja – krojač,
izdano leta 2000 in 2001. gnp-207806
Sušec Robert, Podkraj pri Velenju 68/d,
Velenje, spričevalo Poklicne živilske šole v
Mariboru. gnx-207977
Šlebil Jurij, Gornji Lakoš, Gozdna
ulica 12, Lendava – Lendva, spričevalo o
zaključnem izpitu Tehnične strojne šole v
Lendavi, izdano leta 1974. gnd-207818
Špendal Maja, Kantetova ulica 85,
Ljubljana, indeks, št. 41043322, izdala
Fakulteta za organizacijske vede v Kranju.
gns-208053
Šterk Irena, Ljubljanska 51, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
šole za prodajalce Celje – za poklic
prodajalec električne stroke, izdano leta
1983. gny-207972
Trček Jure, Celovška cesta 287,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste. gnn-207983
Varga Nastja, Naselje Aleša Kaple 6a,
Hrastnik, spričevalo Srednje šole Sevnica,
izdano leta 2002. gnx-207798
Vollmajer Boštjan, Šmarca, Radomeljska
cesta 12, Kamnik, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevala od 1 do 3. letnika
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano
leta 1993, 1994 in 1995. gnn-207808
Zukanović Sabit, Russjanov trg 1,
Ljubljana, obvestilo o uspehu za 4. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani – program gostinski tehnik, izdano
leta 2004. gnm-207809
Žuman Sandi, Hermanci 31, Miklavž pri
Ormožu, spričevalo št. 112/1 z dne 9. 7.
2003 Gostinske šole – gostinska dela,
kuhar. gnf-207966

Ostali preklici
Boldižar Branko, Gregorčičeva 5,
Murska Sobota, 16 delnic CATV MS d.d.,
vpisane pod zaporedno številko 1231.
gnh-207789
Femec Tea, Cerovica 12, Litija, delovno
knjižico. gnn-208058
Gros Katarina, Sp. Duplje 1/C, Duplje,
študentsko izkaznico, št. 30013268, izdala
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
v Ljubljani. gnh-207814
Hodak Tomislava, Podlipovica 30,
Zagorje ob Savi, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za
šolstvo, leta 2004. gno-207957
Ilich Bojan Miroslav, Trubarjeva cesta 75,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-207955
Jakomin Saša, Aljaževa 10, Mengeš,
dijaško
izkaznico,
izdala
Srednja
vzgojiteljska in gimnazija Ljubljana.
gno-207982
Jernejčič Andreja, Cesta v Pretržje 11,
Rakek, študentsko izkaznico, št. 21040361,
izdala FDV v Ljubljani. gnr-208054
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Kolenc Katja, Zaloška cesta 234/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-207824
Ladiha Maja, Pot na Fužine 33,
Ljubljana, delovno knjižico, št. A 0413470.
gnn-207958
MAB TRANSPORT d.o.o., Kidričeva 52A,
Rogaška Slatina, izvod licence skupnosti,
št. GE000377/03142 za vozilo Mercedes
– Benz, reg. št. CE Z3-086. gnj-207812
Mihelčič Nejc, Imenje 7, Moravče, vozno
karto, št. 530943. gnj-207787
Minić Marko, Šerkova ulica 11, Ljubljana,
preklic delovne knjižice, objavljena v Ur. l.
RS, št. 101/2005. gnx-208048
Pozderec Marko, Ulica Polonce Čude 1,
Ljubljana, delovno knjižico. gno-207807
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Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska cesta 55, Ljubljana, preklicuje
službeno izkaznico in značko pooblaščene
uradne osebe: Suzana Hoetzl, zaposlena na
Davčnem uradu Maribor, na delovnem mestu
višji davčni inšpektor, pod registrsko številko:
00230, izdano dne 30. 9. 2005. Ob-33535/05
Šmon Andraž,
Miklošičeva
1/d,
Domžale, vozno karto, št. Š 560036, izdal
Kam bus Kamnik. gni-208038
Šmon Andraž, Miklošičeva 1/d, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnt-207981
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
preklicuje študentske izkaznice in indeks

za spodaj navedene študente Fakultete za
šport: Rebec Nejc, Groharjevo naselje 28,
4220 Škofja Loka, vpisna št. 22055290,
Sporn Jakob, Malenškova 9, 1000 Ljubljana, vpisna št. 22057270, Sobotič Dimitrij, C.K.O. 16, 8281 Senovo, vpisna št.
22056170, Rink Peter, Spodnje Pirniče
10/d, 1215 Medvode, vpisna št. 22054970.
Ob-33332/05
Volovšek Martin, Brezje pri Lekmarju
5, Sveti Štefan, delovano knjižico, reg. št.
21701/92, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gni-207813
Zohar Kristina, Šalamenci 83A,
Puconci, 16 delnic CATV MS d.d., vpisane
pod zaporedno št. 2120. gng-207790

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.B
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
Storitve
Javni razpis za natečaj
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Objava sklepov skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Kolektivni delovni spori
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici
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NOVA IZDAJA

DEDOVANJE
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
Osma, spremenjena in dopolnjena izdaja
V Zbirki predpisov je izšla dopolnjena in spremenjena izdaja dednopravne zakonodaje. Poleg zakona o dedovanju povzema osma izdaja tudi vse predpise, ki
neposredno ali posredno posegajo na področje dednega prava. Avtor obširnih
uvodnih pojasnil dr. Karel Zupančič, profesor dednega prava na ljubljanski pravni
fakulteti, namenja posebno pozornost vplivu novih predpisov na dednopravno
področje. Odgovoriti poskuša na doslej ne dovolj pojasnjena vprašanja dedovanja
zapuščine brez dediča, obširneje pa razlaga tudi pogodbe, ki jih je iz dednega zakona povzel obligacijski zakonik.
V drugem delu knjige, ki obsega 320 strani A5-formata, so objavljeni:
– zakon o dedovanju,
– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev,
– del zakona o denacionalizaciji,
– del zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku,
– del zakona o notariatu,
– določbe obligacijskega zakonika,
– del zakona o nepravdnem postopku,
– določbe stvarnopravnega zakonika,
– del zakona o davkih občanov.
Z ALOŽBA

– 261386 broširana izdaja

5859 SIT z DDV

– 261388 vezana izdaja

6944 SIT z DDV

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18
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NOVA IZDAJA
dr. Lojze Ude. mag. Nina Betetto, dr. Aleš Galič,
dr. Vesna Rijavec, dr. Dragica Wedam Lukić, Jan Zobec

PRAVDNI POSTOPEK
Zakon o pravdnem postopku s komentarjem
Ko se združi vodilno slovensko civilnoprocesno pravno razmišljanje,
ko na skupni tir zapeljeta vodilna slovenska založnika pravne literature, izide prvi komentar prvega slovenskega Zakona o pravdnem postopku. Komentar zakonskih določb, ki bo izšel v TREH KNJIGAH na približno
1800 straneh, so avtorji pripravljali dobrih pet let.
Knjige skupaj izdajata Založba Uradni list Republike Slovenije in
GV Založba.
V prvi knjigi so komentirani členi od 1 do 150. Druga knjiga bo predvidoma
izšla do aprila, tretja pa do oktobra 2006.
Z ALOŽBA

Prednaročniška cena (130.200 SIT z DDV) velja do izida druge knjige.
Naročnikom bomo knjige pošiljali po njihovem izidu. Kupnino plačate v
treh delih. Za vsako knjigo bodo naročniki prejeli račun za 43.400 SIT.
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Pravdni postopek
Zakon o pravdnem postopku s komentarjem
– prednaročniška cena
– cena prve knjige

130.200 SIT z DDV
43.400 SIT z DDV
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