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Popravek
V objavi javnega naročila za nakup šivalnega materiala in staplerjev, št. objave v
Glasilu EU 2005/S 220-217072 z dne 16. 11.
2005 in Ur. l. RS, št. 103 z dne 18. 11. 2005,
Ob-31166/05, se spremenijo navedbe pod
točkami objave kot sledi:
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ca.
1.260 mio SIT/3 leta.
Klinični center Ljubljana
Ob-35067/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-61-20,
faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si, internetni naslov:
www.lekarna-lj.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: javno naročilo za izbiro
dobavitelja za dobavo zdravil in blaga za
nadaljnjo prodajo za obdobje od junija
2006 do junija 2009.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.40.00.00-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
ocenjena vrednost 50.000,000.000 SIT za
tri leta.
II.5) Drugi podatki: oddaja javnega naročila bo potekala po omejenem postopku.
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: 9. 12. 2005.
Lekarna Ljubljana

16. 12. 2005
Gradnje

Ob-35170/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZPO Celje – javni gospodarski zavod
za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje, kontaktna
oseba: Tatjana Hren, Dečkova cesta 1,
poštni predal 343, Celje, Slovenija, tel.
03/428-26-50, faks 03/428-26-68, elektronska pošta: zpo@celje.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Kraj izvedbe: Celje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.20.00-6; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 45.21.20.00-6, 45.31.00.00-3,
45.33.22.00-5, 45.33.10.00-6.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
planinskega doma »Celjska koča«, po sistemu »na ključ«.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje (brez DDV):
vrednost naročila ca. 362,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka: 23. 12. 2005, gradnje 15. 3. 2006.
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: 9. 12. 2005.
ZPO Celje – javni gospodarski zavod
za urejanje javnih parkirišč in
gospodarjenje z javnimi objekti Celje
Ob-35188/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen,
univ. dipl. prav., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/43-35-040, faks
01/430-45-80.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JV ZPC, ZIL Inženiring
d.d., kontaktna oseba: Miloš Milavec, Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-40-40, faks 01/547-40-44, elektronska pošta: milos.milavec@scp.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja ploščadi bencinskega servisa Bertoki na AC odseku Bertoki-Dekani.
II.2) Kraj izvedbe: Bertoki–Dekani.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 45223200, 45233110-3; glavni besednjak, glavni predmet: gradnja ploščadi
bencinskega servisa Bertoki na AC odseku
Bertoki-Dekani.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
200 mio SIT.

ISSN 1318-9182

Leto XV

II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: december 2005;
– gradnje: aprila 2006.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000513/2005.
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: 12. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-35194/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, elektronska pošta: vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni
naslov: http://www.komunala-trebnje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: komunalna čistilna naprava
Mokronog.
II.2) Kraj izvedbe: Mokronog.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: KČN Mokronog 2000 PE – rekonstrukcija in razširitev.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 200 in 230 mio SIT.
II.6) Predvideni datum začetka gradnje:
1. 7. 2006.
II.7) Predvideni datum zaključka: 28. 10.
2007.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4998/05.
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: 9. 12. 2005.
Komunala Trebnje d.o.o.
Št. 110-1/05
Ob-35219/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Družba
za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
kontaktna oseba: 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.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Rade Zeljkovič, univ. dipl.
inž. grad., AC Projekt 1 SV Slovenija, Ulica talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-32-18, faks 02/234-32-25, elektronska pošta: Rade.Zeljkovic@dd-ceste.si.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: odsek: AC Lenart–Beltinci,
pododsek: AC Cogetinci–Vučja vas – II. etapa od km 0+450 do km 3+400.
II.2) Kraj izvedbe: AC Cogetinci–Vučja
vas.
Šifra NUTS: 502,5.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 502,5.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: na podlagi
projekta faze PGD je za izgradnjo naslednji obseg del:
– trasa AC Cogetinci–Vučja vas, II.
eta-pa od km 0+450 do km 3+400,
– trasa AC od Cogetincev do priključka Sv. Jurij ob Ščavnici z vsemi priključki, komunalnimi vodi, premostitveni objekti, deviacijami, vodnogospodarskimi
ureditvami, hidromelioracijami, rampami, opremo AC, protihrupno zaščito in
oskrbno postajo v priključku Sv. Jurij
ob Ščavnici ter cestninsko postajo Dragotinci.
II.6) Predvideni datum začetka: postopka: 1. 4. 2006.
II.7) Datum zaključka: 1. 11. 2008.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev
Republike Slovenije, ﬁnančnega kredita EIB
VII, ﬁnančnega kredita/obveznice.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00679.
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: 9. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-34688/05
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, sekretar, Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-51-00, faks +386/1/241-53-40,
elektronska pošta: gp.surs@gov.si, internetni naslov: http://www.stat.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna oseba: Milan Katić,
sekretar, Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, faks +386/1/241-53-44, elektronska pošta: surs.phare2005@gov.si*.
*Ponudniki naj vsa vprašanja pošiljajo
samo na e-poštni predal. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na internetnem naslovu.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vzpostavitev integriranega
informacijskega sistema za poslovne statistike (ISIS).
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
72000000-5, dopolnilni besednjak: računalniške storitve in s tem povezane storitve, dodatni predmeti, glavni besednjak:
72200000-7, dopolnilni besednjak: storitve
programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
II.2.3) Kategorija storitve: 07.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: programiranje ter razvoj aplikacij in baz podatkov; vrednost: 1.050 EUR.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 2. 2006.
II.5) Drugi podatki:
Integrirani sistem ima štiri glavne sestavine:
1. Modul za načrtovanje statističnega
raziskovanja (za oblikovanje vprašalnika in
zasnovo metapodatkov).
2. Modul za zbiranje podatkov (za zbiranje podatkov z uporabo vprašalnikov na
papirju in različnih oblik elektronskega poročanja, shranjevanje podatkov v vhodne
baze in pošiljanje zbranih primarnih in sekundarnih podatkov v sistem za statistično
obdelavo).
3. Statistični poslovni register (za vzdrževanje statističnih podatkov o podjetjih glede
na zakonodajo v EU in Sloveniji ter za zagotavljanje imenikov).
4. Modul za statistično obdelavo (za prilagodljivo in učinkovito obdelavo poslovnih
statistik; rešitev bi morala podpirati obdelavo
podatkov z uporabo posebnih statističnih in
komercialnih orodij, dostop do podatkov v
različnih fazah in nadzor procesa).
Pričakovani rezultati:
(1) Prototipna rešitev za glavne module
bi morala biti narejena zato, da se preveri
izbrana arhitektura in pojasnijo zahteve.
(2) Po meri narejena programska oprema
za vse faze obdelave podatkov poslovnih
statistik (od zajema do končnih podatkov)
in povezovanje vseh razvitih komponent v
funkcionalno in učinkovito proizvodnjo podatkov. Programska rešitev mora biti dovolj
splošna, da omogoča kasnejšo uporabo tudi
na drugih statističnih področjih.
(3) Ustrezno izobraženi uslužbenci za
uporabo integriranega sistema (za vsa področja dejavnosti, npr. zasnova metapodatkov in vprašalnika, vodenje registra in
postopki izterjave, zbiranje podatkov, vrednotenje in kontrola, tabelacija, pomoč uporabnikom, IT administracija).
(4) Poročila in dokumentacija, ki opisuje
zahteve, arhitekturo, pretok dela, standarde
interoperabilnosti, programske rešitve, priročnike za uporabnike in administratorje.
IV.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
2005/017-462.02.01.
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: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic:
a) Program: 2005 Transition Facility Program; CRIS No 2005/017-462.02.01.
b) Financiranje: izvajanje Transition Facility programa, odločba komisije C (2005)
2919.

VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-34689/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the contracting authority: Statistical Ofﬁce of the Republic of Slovenia, Mr Matjaž Jug, Secretary,
Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel.
+386/1/241-51-00, Fax +386/1/241-53-44,
Electronic mail: gp.surs@gov.si, Internet address: http://www.stat.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: Statistical Ofﬁce of the
Republic of Slovenia, For the attention of: Mr
Milan Katić, Secretary, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, Slovenia, Fax +386/1/241-53-44,
Electronic mail: surs.phare2005@gov.si, Internet address: http://www.stat.si*.
*The tenderers are asked to send all
questions at the e-mail address only.
The answers will be published on the
Internet address.
I.3) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: setting up the information system for integrated statistical
processing for business statistics.
II.2.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): Main object, Main vocabulary:
72000000-5, Supplementary vocabulary:
Computer and related services, Additional
objects, Main vocabulary: 72200000-7, Supplementary vocabulary: Software programming and consultancy services.
II.2.2) Other relevant nomenclature
(CPA/CPC): CPA 72.22, Software consultancy and supply services.
II.2.3) Service category: 07.
II.3) Nature and quantity or value of supplies or services for each of the service
categories: Software programming and
application and database development;
value 1,050,000 EUR.
II.4) Scheduled start of award procedure:
1. 2. 2006.
II.5) Other information:
There are four main components of the
integrated system:
1. Survey design module (for questionnaire and other metadata design).
2. Data collection module (for data
collecting using paper and different electronic reporting channels, storing data in
input database and dispatching collected
primary and secondary data to statistical
processing system).
3. Statistical business register (for maintaining statistical data about enterprises according EU and Slovenian legislation and
provide directory lists).
4. Statistical processing module (for
processing business statistics surveys in a
ﬂexible and effective way; solution should
support processing of data using specialized statistical and commercial tools, access to data in different phases and process
monitoring).
Expected results:
(1) Prototype solution for main modules
should be implemented in order to prove
the selected architecture and clarify requirements.
(2) Tailor-made software for all phases of
the business statistics data processing (from
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data capture to ﬁnal statistical data) and integration of all developed components into
functional and effective data production. The
software solution must be general enough to
enable implementation also on other statistical domains at a later date.
(3) Staff properly trained for the operation of the integrated system (for all ﬁelds of
activities, e.g. metadata and questionnaire
design, register management and reminder
procedures, data collection, validation and
control, tabulation, help desk support, IT
administration).
(4) Reports and documentation describing requirements, architecture, workﬂow, interoperability standards, software solutions,
manuals for users and administrators.
IV.1) Reference number attributed
to the ﬁle by the contracting authority:
2005/017-462.02.01.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.2) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes.
If yes, indicate the project/programme
and any useful reference:
a) Programme: 2005 Transition Facility
Program; CRIS No 2005/017-462.02.01,
b) Financing: Implementation of the
Transition Fa cility, Commission Decisions
C (05) 2919.
VI.3) Date of dispatch of this notice 6. 12.
2005.
Statistical Ofﬁce of the
Republic of Slovenia
Ob-35023/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja, kontaktna oseba: Petruša Miholič, Trubarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-41-400, faks 01/24-41-447, elektronska pošta: info@ivz-rs.si, internetni naslov:
http://www.sigov.si/ivz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg OF 13a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: tiskarske storitve.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8.
II.2.3) Kategorija storitve: 15.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: tiskarske storitve razdeljene na 5 sklopov:
1. sklop: revije in priročniki,
2. sklop: plakati in vabila,
3. sklop: zloženke in letaki,
4. sklop: knjižice in brošure,
5. sklop: obrazci.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 630-037-173/05.
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: 8. 12. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja
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Javni razpisi
Blago
Ob-34862/05
Popravek
V javnem razpisu "dobava vertikalne signalizacije'', objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 103 z dne 18. 11. 2005, Ob-31184/05, se
spremeni točka IV.3.7.2) tako, da se pravilno glasi:
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 12. 2005
ob 10. uri; DARS d.d., Dunajska 7, Ljubljana, sejna soba – klet.
DARS d.d.
Št. 430-25/2005-12

Ob-35538/05

Popravek
V javnem razpisu MORS 420/2005-ODP,
za nakup motornih olj, maziv in tehničnih
tekočin, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 108 z dne 2. 12. 2005, Ob-33649/05 in
v Uradnem listu EU št. S231 z dne 1. 12.
2005; 2005/S 231-227980, se v poglavju
II.2.1):
pod sklop 5 zaporedna št.: 32 Aditiv za
disel gorivo zahteva 1000 litrov namesto
6000 litrov.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-35018/05
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:
Sabina Špeglič, dipl. ek., Oblakova ulica
5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-36-89,
faks 03/548-61-90, elektronska pošta: sabina.speglic@guest.arnes.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Celje
– Nabavna služba, kontaktna oseba: Sabina Špeglič, dipl. ek., Oblakova ulica 5,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-36-89,
faks 03/548-61-90, elektronska pošta: sabina.speglic@guest.arnes.si, internetni naslov: www.sb-celje.si.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Celje – Lekarna, Alenka Strašek,
Oblakova ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/423-36-58, faks 03/423-36-56, internetni
naslov: www.sb-celje.si.
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:
dobava medicinsko sanitetno potrošnega materiala, diagnostike in ostalega lekarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Celje,
Oblakova ulica 5, Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
medicinsko sanitetno potrošnega materiala,
diagnostike in ostalega lekarniškega materiala za 3 leta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: jamstva se bodo zahtevala v II. fazi postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: če ponudbo odda skupina
ponudnikov mora, v primeru, da je izbrana,
predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno določiti naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence o veljavni registraciji, potrdilo Urada
za RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje
o vpisu v register dobaviteljev medicinskih
pripomočkov (promet z medicinskimi pripomočki na debelo) oziroma drugo dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, če to zahteva zakon, potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
izpisek iz sodne ali druge evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek oziroma drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, potrdilo o plačilu davkov in prispevkov, vse v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava, da je ponudnik ekonomsko-ﬁnančno sposoben za
izvedbo javnega naročila, BON 1 ali BON 2
ali potrdilo poslovne banke, vse v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference, izjave prijavitelja, da
zagotavlja zahtevane letne količine blaga
za vse artikle, na katere se bo prijavil, da
zagotavlja, da bodo artikli, ki jih bo dobavil,
ustrezali tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, da bo dostava fco skladišče
naročnika - razloženo, da zagotavlja ustrezen transport za ponujeno blago, da bodo
imeli ponujeni artikli CE oznako, da ima kadre, transportne zmogljivosti in skladiščne
prostore (podrobneje v razpisni dokumentaciji), in druga dokazila, vse v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: dne 2. 12. 2005,
Ob-33304/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 1. 2006 do
13. ure.
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Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika, ki ga ima pri Banki Slovenije št.
01100-6030276827, dvig dokumentacije je
možen le s predložitvijo potrdila o plačilu in
po predhodni enodnevni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2006 do 13.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 3. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-35028/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Tolmin, Javno podjetje
d.d., kontaktna oseba: Ivan Kofol, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
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:
stroj za čiščenje ulic po sistemu staro
za novo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 12. 2005, konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– tehnične karakteristike.
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 20. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti
potrdilo o plačilu 10.000 SIT na TRR št.
04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 1. 2006 do
11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece 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: 24. 1. 2006
ob 12. uri; Komunala Tolmin d.d., Poljubinj
89h, Tolmin.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2005.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Ob-35052/05
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.
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: izdelava, dobava in montaža pohištvene
opreme na pošti Bohinjska Bistrica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pošta Bohinjska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
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,
– dokazilo, da je ponudnik pooblaščeni
prodajalec,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
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,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– ponudnik v letu 2004 ni smel imeti prihodkov manjših od mnogokratnika 3 skupne
ponudbene vrednosti.
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 23. 1. 2006.
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: 23. 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 4. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2006
ob 9. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 202
Ob-35068/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Božidarja Jakca, kontak-
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tna oseba: ravnateljica šole Staša Rejc
ali vodja šolske prehrane Draga Polajnar,
tajništvo šole, Nusdorferjeva 10, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-66-50,
520-66-51, 520-66-54, elektronska pošta:
Majda.babnik@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 Božidarja
Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki: sklop: mleko; sklop: jogurti; sklop: keﬁr;
sklop: smetana, skuta in maslo; sklop: siri;
sklop: mlečni namazi; sklop: mlečni pudingi
in deserti in sladoledi;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki:
sklop: juneče meso; sklop: svinjsko meso;
sklop: telečje meso; sklop: perutninsko
meso; sklop: mesnine; sklop: salame; sklop:
perutninske mesnine in salame; sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: sklop: zamrznjene ribe; sklop: konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca;
5. skupina živil – olja in izdelki: sklop:
olja; sklop: majoneze; sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje: sklop: solata; sklop: ostala zelenjava;
sklop: krompir; sklop: stročnice; sklop: južno
sadje; sklop: jabolka; sklop: zgodnje spomladansko sadje; sklop: ostalo sadje; sklop:
suho sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: sklop: zamrznjena
zelenjava; sklop: konzervirana in vložena
zelenjava; sklop: kislo zelje in repa; sklop:
konzervirano sadje; sklop: marmelade;
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale
pijače: sklop: nektarji; sklop: sok s 100%
sadno maso; sklop: ostale sadne pijače;
sklop: sokovi v 2 dcl embalaži; sklop: sirupi;
sklop: sadne kaše in rezine; sklop: vode;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: sklop: riž; sklop: mlevski izdelki;
sklop: instant mlevski izdelki; sklop: kaše;
sklop: kosmiči; sklop: testenine; sklop: polnjene testenine; sklop: dehidrirane zakuhe
in zlate krogljice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: sklop: izdelki iz krompirjevega testa;
sklop: izdelki iz ostalega testa; sklop: zavitki
in deserti; sklop: polpeti;
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: sklop: pše-
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nični kruh; sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi; sklop: ostali kruhi; sklop: žemlje,
štručke; sklop: rogljiči, bombete; sklop: ostalo pekovsko pecivo; sklop: polnjeno pekovsko pecivo; sklop: keksi; sklop: slaščičarska peciva – biskvitne rezine in torte; sklop:
slaščičarska peciva – pecivo iz vzhajanega
testa in zavitki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno blago: sklop: kakavovi in kavini izdelki;
sklop: 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 (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– ﬁksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu naročnika do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb, razen v času šolskih božičnih
počitnic, to je od 26. 12. 2005 do 2. 1. 2006.
Zaradi navedenega je podaljšal rok za dvig
in oddajo ponudb za 7 dni (iz 3. 1. 2006 na
10. 1. 2006).
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030663437 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
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morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana.
Naročnik ponudnike obvešča, da ponudb ne
bo sprejemal v času od 26. 12. 2005 do 2. 1.
2006, to je času šolskih božičnih počitnic.
Zaradi navedenega je podaljšal rok za dvig
in oddajo ponudb za 7 dni (iz 3. 1. 2006 na
10. 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: 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: 10. 1. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih Osnovne šole Božidarja Jakca, Nusdorferjeva 10,
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: 6. 12. 2005.
Osnovna šola Božidarja Jakca
Št. 791/05
Ob-35069/05
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, 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:
razkužila in sredstva za nego kože:
1. sklop – razkužila za razkuževanje
rok,
2. sklop – razkužila za kožo,
3. sklop – razkužila za sluznice,
4. sklop – razkužila za instrumente in
pripomočke,
5. sklop – razkužila za površino in opremo,
6. sklop – sterilne ščetke z gobico za
kirurško umivanje,
7. sklop – losion za higiensko umivanje
rok,
8. sklop – losion za higiensko umivanje
rok in kože,
9. sklop – losion za higiensko umivanje
rok in kože z antimikrobnim delovanjem,
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10. sklop – negovalni losion za roke,
11. sklop – negovalni losion za kožo,
12.sklop – sterilna razkužila in brezprašne krpice za razkuževanje čistih prostorovclean room.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
2) Kratek opis: nakup razkužil in sredstev
za nego kože:
1. sklop – razkužila za razkuževanje
rok.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah
embalaže.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
2) Kratek opis: nakup razkužil in sredstev
za nego kože:
2. sklop – razkužila za kožo.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah
embalaže.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
2) Kratek opis: nakup razkužil in sredstev
za nego kože:
3. sklop – razkužila za sluznice.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah
embalaže.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
2) Kratek opis: nakup razkužil in sredstev
za nego kože:
4. sklop – razkužila za instrumente in
pripomočke.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah
embalaže.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
2) Kratek opis: nakup razkužil in sredstev
za nego kože:
5. sklop – razkužila za površino in opremo.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah
embalaže.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
2) Kratek opis: nakup razkužil in sredstev
za nego kože:
6. sklop – sterilne ščetke z gobico za
kirurško umivanje.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah
embalaže.
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Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
2) Kratek opis: nakup razkužil in sredstev
za nego kože:
7. sklop – losion za higiensko umivanje
rok.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah
embalaže.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
2) Kratek opis: nakup razkužil in sredstev
za nego kože:
8. sklop – losion za higiensko umivanje
rok in kože.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah
embalaže.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
2) Kratek opis: nakup razkužil in sredstev
za nego kože:
9. sklop – losion za higiensko umivanje
rok in kože z antimikrobnim delovanjem.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah
embalaže.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
2) Kratek opis: nakup razkužil in sredstev
za nego kože:
10. sklop – negovalni losion za roke.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah
embalaže.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
2) Kratek opis: nakup razkužil in sredstev
za nego kože:
11. sklop – negovalni losion za kožo.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah
embalaže.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.43.16.00-0, dodatni predmet:
24.52.15.00-7.
2) Kratek opis: nakup razkužil in sredstev
za nego kože:
12. sklop – sterilna razkužila in brezprašne krpice za razkuževanje čistih prostorovclean room.
3) Obseg ali količina: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah
embalaže.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije po posameznih vrstah embalaže.

Razkužila in sredstva za nego kože:
1. sklop – razkužila za razkuževanje
rok,
2. sklop – razkužila za kožo,
3. sklop – razkužila za sluznice,
4. sklop – razkužila za instrumente in
pripomočke,
5. sklop – razkužila za površino in opremo,
6. sklop – sterilne ščetke z gobico za
kirurško umivanje,
7. sklop – losion za higiensko umivanje
rok,
8. sklop – losion za higiensko umivanje
rok in kože,
9. sklop – losion za higiensko umivanje
rok in kože z antimikrobnim delovanjem,
10. sklop – negovalni losion za roke,
11. sklop – negovalni losion za kožo,
12. sklop – sterilna razkužila in brezprašne krpice za razkuževanje čistih prostorovclean room.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti,
2. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi 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: 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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 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: 30. 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: do 30. 9. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2006
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana
– seminar 1, prva klet.
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: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka I.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 18/2005
Ob-35204/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dijaški dom Murska Sobota, kontaktna
oseba: Martina Černela Kocet, Tomšičeva
ulica 15, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/530-03-10, faks 02/530-03-11, elektronska pošta: martina.cernela-kocet@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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 18/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih izdelkov – živil za potrebe Dijaškega doma
Murska Sobota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dijaški dom Murska Sobota, Tomšičeva ulica 15, Murska Sobota.
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: javno
naročilo: sukcesivna dobava prehrambenih
izdelkov – živil za potrebe Dijaškega doma
Murska Sobota je razdeljeno na 7 sklopov,
in sicer: sklop a) meso in mesni izdelki,
sklop b) mleko in mlečni izdelki, sklop c)
kruh, pekovski izdelki in slaščice, sklop d)
zamrznjena živila, sklop e) pijače, sklop f)
sadje in zelenjava in sklop g) ostala živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006 do 31. 12.
2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od prejema 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) 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:
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1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila in za katero
daje ponudbo, pri organu države, v kateri
ima sedež;
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;
5. ponudniku ne sme biti na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika;
6. 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;
7. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme
imeti blokade računa;
8. ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti do svojih kooperantov, dobaviteljev in
podizvajalcev;
9. ponudnik mora k ponudbi predložiti
seznam dobav, izjavo o razpoložljivi opremi,
napravah in voznem parku, izjavo o organizirani službi in odgovornih delavcih za nadzor kakovosti, izjavo o upoštevanju HACCP
programa in seznam delavcev.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo ustreznih
dokazil iz te objave in izjav, ki so kot priloga sestavni del razpisne dokumentacije izpolnili pogoje o pravnem statusu, ekonomski in ﬁnančni
sposobnosti ter tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 1.
točke III.2.1): redni izpis iz sodnega registra
(pravne osebe)/potrdilo o vpisu v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov (samostojni podjetniki);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 2.
točke III.2.1): izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence ali izjava ponudnika, da za opravljanje dejavnosti ni potrebno
posebno dovoljenje (priloga št. 4);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 3.
točke III.2.1): potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco in izjava ponudnika, da
ni v kazenskem postopku (priloga št. 5);
– 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): izjava ponudnika, da mu ni
dokazana huda strokovna napaka (priloga
št. 6);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 6.
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 7.
točke III.2.1): potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune, katere ima ponudnik odprte, iz katerih bo raz-
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vidno, da ponudnikov transakcijski račun v
zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja iz 8.
točke III.2.1): izjava ponudnika o poravnanih
obveznosti (priloga št. 7).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila za izpolnjevanje pogojev iz
9. točke III.2.1): seznam dobav (priloga št.
8), izjava ponudnika o razpoložljivi opremi,
napravah in voznem parku (priloga št. 9),
izjava ponudnika o organizirani službi in odgovornih delavcih za nadzor kakovosti (priloga št. 10) izjava ponudnika o upoštevanju
HACCP programa (priloga št. 11) in seznam
delavcev (priloga št. 13).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 18/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 1. 2006.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija, se na podlagi potrdila o vplačilu,
posreduje ponudniku osebno ali po pošti.
Razpisna dokumentacija se mora plačati v višini 8.000 SIT, na TR št. 01100-6030631750,
sklic na št. 18/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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 31. 3. 2006 in/ali 90 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 1. 2006
ob 12. uri; na sedežu Dijaškega doma Murska Sobota, Tomšičeva ulica 15, 9000 Murska Sobota.
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: 12. 12. 2005.
Dijaški dom Murska Sobota
Ob-35402/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja, kontaktna oseba:
Staša Javornik, Trubarjeva cesta 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/24-41-400,
faks +386/1/24-41-447, elektronska pošta:
Stasa.javornik@ivz-rs.si, internetni naslov:
http://www.ivz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Bohnec, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/434-93-90, faks +386/1/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
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: 900-037-168/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobavitelja zdravil januar–marec
2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: zdravila se dostavijo na
sedež naročnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
24.40.00.00-8; dodatni predmeti, glavni
besednjak: 24.45.16.00-6; 24.45.16.10-9;
24.45.16.50-1; 24.45.16.80-0.
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: naročnik bo z usposobljenimi ponudniki sklenil
pogodbo za dobavo zdravil v prvih treh mesecih v letu 2006. Javno naročilo se oddaja
po naslednjih sklopih:
– sklop 1: cepivo proti hepatitisu B za
otroke, rekombinantno;
– sklop 2: cepivo proti hepatitisu B za
odrasle, rekombinantno;
– sklop 3: cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu za odrasle, inaktivirano;
– sklop 4: cepivo proti klopnemu meningoencefalitisu za otroke, inaktivirano;
– sklop 5: cepivo proti hepatitisu A za
otroke, inaktivirano, adsorbirano;
– sklop 6: konjugirano cepivo proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju (acelularno,
večkomponentno – 3 ali več), otroški ohromelosti (mrtvo) in proti bakteriji hemoﬁlus
inﬂuence tip b;
– sklop 7: zdravilo proti malariji (meﬂoquine hidroklorid);
– sklop 8: štirivalentno cepivo proti meningokokom s prečiščenimi polisaharidnimi
antigeni (ACWY);
– sklop 9: cepivo proti meningokokni
okužbi C, konjugirano;
– sklop 10: zdravilo proti malariji (klorokinsulfat);
– sklop 11: cepivo proti pneumokokom
s prečiščenimi in vezanimi polisaharidnimi
antigeni, konjugirano (sedem komponentno
ali več);
– sklop 12: cepivo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam – živo atenuirano virusno cepivo;
– sklop 13: humani imunoglobulin proti
tetanusu;
– sklop 14: cepivo proti tetanusu;
– sklop 15: cepivo proti hepatitisu A,
inaktivirano in hepatitisu B, rekombinantno,
adsorbirano cepivo za odrasle;
– sklop 16: cepivo proti steklini;
– sklop 17: humana monoklonska protitelesa pulvizumab proti respiratornem sincicijskem virusu (RSV);
– sklop 18: cepivo proti rumeni mrzlici,
atenuirano;
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– sklop 19: cepivo proti pnevmokoknim
okužbam, polisaharidno (triindvajset komponentno);
– sklop 20: zdravilo proti malariji (atovaquone + proguanil hidroklorid);
– sklop 21: humani imunoglobulin proti
steklini;
– sklop 22: polisaharidno tifusno cepivo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 3.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 90 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 je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. zdravilo mora ustrezati standardom in
predpisom za uporabo v zdravstvene namene;
5. če ponudnik ponudi zdravila, za katere
je sprožil postopek za pridobitev dovoljenja
za promet v RS in imajo vloženo dokumentacijo na Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja 4:
– za registrirana in neregistrirana rizična zdravila: protokol o izdelavi in testiranju,
proizvajalčev analizni certiﬁkat in certiﬁkat o
sprostitvi na EU trg;
– za registrirana zdravila: proizvajalčev
analizni certiﬁkat;
– za neregistrirana zdravila:
– analizni certiﬁkat končnega izdelka
proizvajalca, free sale certiﬁcate in certiﬁcate of GMP compliance of a manufactur ali
– analizni certiﬁkat končnega izdelka
proizvajalca in certiﬁcate of a pharmaceutical product (certiﬁkat nacionalnega pristojnega organa, ki je zdravilo v državi proizvajalca sprostil na trg (če zadevna serija ni
bila sproščena na trg EU)) ali
– analizni certiﬁkat končnega izdelka proizvajalca in izjava, da bo s ponudnikove strani pridobljeno dovoljenje za uvoz
na Agenciji RS za zdravila in medicinske
pripomočke (ponudniki, ki so listine za izkazovanje pogoja 4 posredovali naročniku
že v preteklih postopkih javnih naročil, se
lahko nanjo sklicujejo in jih ni potrebno prilagati ponovno);

– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske
pripomočke o sprejemu dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 900-037-168/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnih
straneh www.praetor.si (rubrika Javna naročila) ali na pisno zahtevo na e-mail naslov:
info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ni javno.
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: 12. 12. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja
Ob-35426/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kemijski inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: dr.
Mojca Benčina, Hajdrihova ulica 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00/386/1/476-03-34,
faks 00/386/1/47-60-300, elektronska pošta: mojca.bencina@ki.si, internetni naslov:
www.ki.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN-opr-4/05 Mikroskop
L-12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nabava mikroskopa visoke ločljivosti za prostorsko in
časovno upodabljanje sprememb v živih
celicah s ﬂuorofornimi indikatorji. Oprema mora vsebovati: motoriziran invertni
optični mikroskop s harmonizirano motorizirano nastavitvijo Z-ravnine in modularne
sestave z ustrezno optiko, objektive 10X,
20X, 40X, 60X ali 63X, laserje in detekcijo
na vsaj dveh kanalih, ter odgovarjajočo programsko opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kemijski inštitut Ljubljana,
Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija.
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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 nabava mikroskopa
visoke ločljivosti za prostorsko in časovno
upodabljanje sprememb v živih celicah s ﬂuorofornimi indikatorji. Oprema mora vsebovati: motoriziran invertni optični mikroskop
s harmonizirano motorizirano nastavitvijo
Z-ravnine in modularne sestave z ustrezno
optiko, objektive 10X, 20X, 40X, 60X ali
63X, laserje in detekcijo na vsaj dveh kanalih, ter odgovarjajočo programsko opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
A) originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti,
izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije,
B) originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
za ves čas trajanja pogodbe oziroma do
dokončne izvedbe in prevzema pogodbenih
del. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem,
C) originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku. Garancijski znesek
se mora glasiti na 10% pogodbene vrednosti. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni roki 30 dni od izstavitve računa.
Ponudnik lahko ponudi daljši plačilni rok.
Predplačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet naročila - vsi registrski
listi iz sodnega registra. Samostojni podjetniki predložijo izpis iz Poslovnega registra
Slovenije,
B) ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge evidence. Ponudnik mora
dokumentu priložiti izjavo, da od izdaje dokumenta ni bilo sprememb,
C) ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem (izjava)
in zaradi takega dejanja ne sme biti pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za
pravosodje),
D) izjava ponudnika, 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,
E) izjava ponudnika, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež oziroma da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
A) bilance stanja ponudnika za leto 2003
in 2004 oziroma revidirane bilance stanja za
leto 2003 in 2004, če je ponudnik po zakonu
zavezan k reviziji računovodskih izkazov (bilance morajo izkazovati pozitivno stanje);
B) izkaze ponudnikovih celotnih prihodkov od prodaje oziroma storitev, na katere
se nanaša pogodba, za zadnja tri poslovna
leta (2002, 2003, 2004).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) ponudnik mora dokazati, da razpolaga z zadostnimi formalnimi, delovnimi in
tehničnimi pogoji, ter mora imeti ustrezna
pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, ﬁnančne vire in druge pripomočke,
sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana
dela oziroma dobave - izjava;
B) ponudnik mora ponuditi garancijski
rok za celotno opremo, razen laserjev, najmanj 2 leti, ter garancijski rok za laserje najmanj 2 leti – izjava;
C) ponudnik mora ponuditi zagon in instalacijo ponujenega sistema – izjava;
D) ponudnik mora ponuditi odzivni čas
za popravilo največ 2 delovna dneva, popravilo ponujenega sistema pa v največ 14
dneh – izjava;
E) dokazilo o številu prodanih podobnih
sistemov (konfokalni mikroskop za prostorsko in časovno upodabljanje sprememb v
živih celicah s ﬂuorofornimi indikatorji) v letih
2003, 2004 in 2005 (vsaj 10) - izjava,
F) ponudnik mora ponuditi šolanje za
najmanj 2 osebi pri naročniku - izjava,
G) ponudnik mora ponuditi brezplačno
odpravljanje programskih napak v obdobju
najmanj 5 let po dobavi sistema – izjava.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. mehanske značilnosti sistema 44
točk,
2. tehnične prednosti (minimalni potreben čas upodobitve vzorcev, kvaliteta slike,
zmogljivost ponujenega računalniškega programa) 42 točk,
3. cena 40 točk,
4. dodatne aplikacije mikroskopa 14
točk,
5. možnost nadgradnje na ponujen sistem 11 točk,
6. garancijska doba (garancijska doba za
celoten sistem, razen laserjev, ter garancijska doba za laserje) 5 točk,
7. šolanje 2 točki.
V primeru, da bosta pri ocenjevanju ponudb dva ali več ponudnika prejela enako,
najvišje število točk, bo izbran ponudnik,
ki bo ponudil najnižjo ceno med temi ponudniki. Kolikor pa tudi po uporabi tega dodatnega merila naročnik ne bi mogel izbrati
najugodnejšega ponudnika, bo izbran ponudnik, ki bo med ponudniki, ki bodo prejeli enako, najvišje število točk, ter ponudili
enako, najnižjo ceno med temi ponudniki,
prejel najvišje število točk pri merilu kvaliteta
slike (upoštevale se bodo točke, dobljene pri
seštevku podmeril 2.2. in 2.3.).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-opr-4/05 Mikroskop L-12.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 1. 2006
ob 10. uri, Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Kemijski inštitut Ljubljana

Gradnje
Št. 01503-0024/2005
Ob-35171/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, kontaktna oseba: Jože Papež, tel.
05/364-34-10, faks 05/364-34-12, elektronska pošta: obcina.vipava@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Castrum d.o.o., Cesta 5. maja 5, 5270 Ajdovščina, tel.
05/364-44-40, faks 05/364-44-42, elektronska pošta: castrum@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Vipava, Glavni trg 15,
5271 Vipava.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, s pripisom
»Ponudba parkirišče ne odpiraj«.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01503 – 0024/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja parkirišča »Na Frnaži« v Vipavi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vipava.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2006, konec 15. 3.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
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: določeno 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: določeno v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.1.) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1.) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
gleda na:
B2) merila navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01503-0024/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT z vključenim DDV, s
predhodnim plačilom na transakcijski račun
št.: 01336 – 0100014675, Občina Vipava.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2006 do 10.
ure, na vložišče Občine Vipava, Glavni trg
15, 5271 Vipava.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotne osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2006
ob 11. uri, javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Občine Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/ program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Občina Vipava
Št. 35103-0008/2005
Ob-35187/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/81-81-700, faks 03/81-81-724, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov: www.rogaska-slatina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija objekta v Prvomajski ulici 30 v Rogaški Slatini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Prvomajska ulica 30, 3250
Rogaška Slatina.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50 500, 50 501,
50 503, 50 504.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prizidava zunanjega stopnišča ter rekonstrukcija
in sprememba namembnosti stavbe, ki je
bila prvotno namenjena industrijski prodajalni in pisarniškim prostorom. S preureditvijo
prostorov bo zagotovljenih 14 stanovanjskih
enot, podrobneje v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2006 in konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT in veljavnostjo
najmanj 60 dni po odpiranju ponudb,
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti bo
na zahtevo naročnika predložil ob sklenitvi
pogodbe),
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancij za odpravo
napak v garancijski dobi (bančni garanciji v
skupni višini največ 10% pogodbene vrednosti bo predložil, če bo naročnik ob sklenitvi pogodbe to zahteval).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo plačeval dela na osnovi situacij,
izstavljenih v višini stopnje gotovosti del,
naročnik jih bo plačeval v roku 60 dni od
uradnega prejema situacije, ob upoštevanju določil Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije, podrobneje 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: predložitev pravnega akta, iz
katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in
sklenitelj pogodbe.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
– veljavna registracija (priložiti originalen
izpis iz sodnega registra ali druge ustrezne
uradne evidence, ki ne sme biti starejši od
30 dni),
– veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (priložiti potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno),
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (priložiti originalno potrdilo Ministrstva
za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
– potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da družba ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše
od 30 dni),
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, da ima ponudnik poravnane vse
prispevke in davke, skladno z veljavno zakonodajo (priložiti originalno potrdilo Ministrstva za ﬁnance, Davčne uprave RS, ki ni
starejše od 30 dni),
– izjava ponudnika, skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena ZJN-1A (Uradni
list RS, št. 2/04),

– izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije,
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– izjava o popolnosti ponudbenih cen,
– garancija za resnost ponudbe,
– izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi,
– izpolnjen obrazec referenčna lista ponudnika pri izvedbi najmanj dveh objektov
na področju stanovanjske gradnje v zadnjih
treh letih, minimalne vrednosti 60 milijonov
SIT brez DDV vsak, s priloženimi potrjenimi
referencami s strani naročnikov,
– minimalni plačilni rok je 60 dni,
– izjava o predvidenih podizvajalcih,
– izjava o resničnih in nezavajajočih podatkih.
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.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35103-0008/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 1. 2006, cena
3.000 SIT. Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo na transakcijski račun št.
01306-0100004020.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za odpiranje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 11. 1. 2006 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Rogaška Slatina, I. nadstropje občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2005.
Občina Rogaška Slatina
Št. 110-1/05
Ob-35224/05
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.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumenteacijo: 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.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000660.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova viadukta Verd AC odsek: Vrhnika-Logatec 0653 VA 0143 v km 1.100
(levi); l=586,6 m in 0053 VA 0144 v km
1.100 (desni); l=619,6 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek Vrhnika–Logatec.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.1.21-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del
1.1 Obnova viadukta Verd skupaj z izvedbo protihrupnih zidov ter postavitvijo
cestno vremenske postaje zajema:
1.1.1 A: Obnova viadukta Verd:
– 0653 VA 0143 v km 1.100 (levi);
l= 586,6 m,
– 0053 VA 0144 v km 1.100 (desni);
l= 619,6 m.
Obnova viadukta vključno z dvigom nivelete, ki se izvede z obnovo voziščne konstrukcije, začasno prometno ureditvijo med
samo gradnjo in po končani gradnji ter potrebno opremo.
Izvedba protihrupnega zidu na objektu
PHO1b, PHO2b in PHO 2c – glej pod točko
1.1.2 B:/B4:
1.1.2 B: Izvedba protihrupnih zidov
B1,B2,B3: Izvedba protihrupnega zidu
PHO 1a, PHO 1c in PHO 2a na viaduktu
Verd
B1: Protihrupni zid PHO 1a (pred desnim
objektom)
B2: Protihrupni zid PHO 1c (za desnim
objektom)
B3: Protihrupni zid PHO 2a (pred levim
objektom)
B4: Izvedba protihrupnega zidu PHO 1b
(desni objekt), PHO 2b (levi objekt) in PHO
2c (levi objekt) na viaduktu Verd
1.1.3 C: Dobava in montaža cestno vremenske postaje na viaduktu Verd, odsek
0653, objekt VA 0143 (levi objekt).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: skrajni roki za dokončanje del navedenih v členu 1.1 teh navodil ponudnikom
so naslednji:
a) za dela na levem objektu – obnova
levega objekta vključno z izvedbo protihrupnega zidu na levem objektu (PHO 2b,
PHO 2c) ter pred levim objektom (PHO 2a)
ter dobavo in montažo cestno vremenske
postaje 8 mesecev po prejemu obvestila
inženirja, da lahko prične z deli,
b) za dela na desnem objektu – obnova
desnega objekta vključno z izvedbo proti-
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hrupnega zidu na desnem objektu (PHO 1b)
ter pred in za desnim objektom (PHO 1a,
PHO 1c) 8 mesecev po prejemu obvestila
inženirja, da lahko prične z deli.
V rokih dokončanja del je vključen potrebni čas za izdelavo projektov PZI za cestno vremensko postajo na levem objek-tu v
skladu s podčlenom 14.3 teh navodil ponudnikom.
Predvideni rok za izdajo obvestila o
pri-četku del na levem objektu je v marcu
2006.
Predvideni rok za izdajo obvestila o pričetku del na desnem objektu je v marcu
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 55,800.000 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
bilančne izkaze za pretekla 3 leta oziroma
bilančne izkaze 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 najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (izgradnja ali rekonstrukcija /sanacija/ objektov), v zadnjih petih letih,
z zneski, letom dokončanja in seznamom
državnih ali zasebnih naročnikov.
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: 97/05 z dne 4. 11. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000660.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 1. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d., v korist DDC
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svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno
dokumentacijo". Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 25.000 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumnetacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 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: 31. 1. 2006
do 10. ure; 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: 9. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-35228/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ivančna Gorica, kontaktna oseba: Rajko Peterlin, dipl. inž. str., Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica, Slovenija, tel. 01/78-78-384,
faks 01/78-78-697, elektronska pošta:
obc.ivancna.gorica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja sekundarnega vodovoda – Polževska planota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Polževska planota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zemeljska, montažna in gradbena dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006 in/ali konec
15. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: uskladitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN, 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN,
42.a člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN, 42.a člen.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 85%,
2. reference – 10%,
3. plačilni pogoji – 5%.
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 20. 1. 2006.
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške v višini
18.000 SIT za plačilo razpisne dokumentacije naj ponudniki nakažejo na TTR 01239
– 0100002162, sklic na številko 35205 –
0007/2005-RP.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2006 do 9 ure.
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: na javnem odpiranju so
lahko prisotni vsi predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 1. 2006
ob 10. uri; Občina Ivančna Gorica, Sokolska
8, 1295 Ivančna Gorica, sejna soba.
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: 12. 12. 2005.
Občina Ivančna Gorica
Št. 195/2005-1283
Ob-35398/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., kontaktna oseba: Milan Šribar, Titova 106, 8281
Senovo, Slovenija, tel. 07/497-31-50,
faks 07/497-31-51, elektronska pošta: milan.sribar@rudnik-senovo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o., kontaktna oseba: Jože Kržan,
Titova 106, 8281 Senovo, Slovenija, tel.
07/497-31-36, faks 07/497-31-51, elektronska pošta: joze.krzan@rudnik-senovo.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: 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: JN-1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava zračilne proge na koti 274.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: v jami rudnika Senovo.
Kraj vhoda v jamo je Reštanj (Ravne).
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: 5 mesecev od oddaje 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: 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: izjava.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 90 točk,
2. reference 10 točk.
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: 20. 1. 2006, cena:
8.000 SIT + 20% DDV SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani ponudniki nakažejo navedeni znesek (9.600
SIT) na TRR št.: 03155-1000001057 pri
SKB banki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 6 mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 1. 2006
ob 11. uri, sejni sobi Rudnika Senovo v zapiranju – Titova 106, Senovo.
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: 12. 12. 2005.
Rudnik Senovo v zapiranju d.o.o.
Ob-35403/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Radovljica, kontaktna oseba: Boris Marčetič, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-23-00,
faks 04/531-46-84, elektronska pošta: boris.marcetic@radovljica.si, internetni naslov:
www.radovljica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija Mrakove hiše v Radovljici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 23. 1. 2006, konec 30. 5.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: podjetje ali samostojni podjetnik registriran za opravljanje
gradbenih del.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz registra podjetij ali samostojnih
podjetnikov.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: minimalni letni
promet 30 milijonov SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrjeni referenci o izvedbi dveh
sorodnih investicij v vrednosti posamezne
investicije najmanj 10 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
01302-0100007805, sklic 713300050-1223.
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: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: zakoniti zastopnik ali
drug predstavnik ponudnika s pooblastilom
zakonitega zastopnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2006
ob 13. uri; Občina Radovljica, Gorenjska c.
19, 4240 Radovljica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2005.
Občina Radovljica
Št. 173/1027
Ob-35404/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, kontaktna oseba: Dušan Harlander,
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Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-100, faks 07/39-34-101, elektronska pošta: dusan.harlander@zzv-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, kontaktna oseba: Darja Kapš,
Mej vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-100, faks 07/39-34-101, elektronska pošta: darja.kaps@zzv-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 212-02/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova objekta Rehabilitacija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dalmatinova ulica 3,
Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: gradbena in obrtniška
dela.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: električne inštalacije in
električna oprema, elektroenergetski priključek, inštalacija strelovoda, telekomunikacijska inštalacija in oprema, TK priključek.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: strojne inštalacije in strojna oprema.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: prezračevanje.
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: v skladu s PZI.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti, in sicer z veljavnostjo najmanj do
31. 5. 2006.
Ponudnik(i), ki bo(do) uspel(i) na javnem
naročilu bo(do) moral(i) naročniku izročiti:
– zavarovalno pogodbo, iz katere bo izhajalo, da je zavaroval njegovo odgovornost
za neposredno škodo, ki bi jo utegnil povzročiti naročniku ali tretjim osebam v višini
10 mio SIT;
– bančno garancijo za vrnitev avansa v
višini plačanega avansa;
– bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Rok plačila:
– za sklop št. 1: v višini 20% pogodbene
vrednosti bo naročnik plačal avans v 8 dneh
po podpisu pogodbe. Mesečne situacije se
plačujejo v vrednosti 14% pogodbene vrednosti (do dosežene 70% pogodbene vrednosti) in zapadejo v plačilo 60 dni od potrditve
začasne mesečne situacije, potrjene s strani
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nadzornega organa in uradnega prejema
računa, 10% pogodbene vrednosti se plača
v roku 60 dni po uspešni primopredaji izvedenih del in uradnega prejema računa;
– za sklope št. 2, 3, 4: višini 20% pogodbene vrednosti bo naročnik plačal avans
v 30 dneh po podpisu pogodbe. Mesečne
situacije se plačujejo v vrednosti 17,5% pogodbene vrednosti (do dosežene 70% pogodbene vrednosti) in zapadejo v plačilo 60
dni od potrditve začasne mesečne situacije, potrjene s strani nadzornega organa in
uradnega prejema računa, 10% pogodbene
vrednosti se plača v roku 60 dni po uspešni
primopredaji izvedenih del in uradnega prejema računa.
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: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila pri pristojnem sodišču ali drugem
organu;
Dokazilo: redni izpisek iz sodnega registra oziroma potrdilo, da je ponudnik vpisan
pri davčnem organu, če je registriran pri
davčnem organu.
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence, oziroma lastno izjavo ponudnika, da po
posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
– 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: potrdilo oziroma izpisek iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje in lastna izjava ponudnika, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja.
– proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ter da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge
prisilne odločbe;
Dokazilo: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence in lastno izjavo ponudnika, da ponudnik ni prenehal poslovati na
podlagi sodne in druge prisilne odločbe.
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež; oziroma, mora imeti ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati, da njegovi računovodski izkazi (brez podizvajalcev) za
leto 2004 dosegajo vsaj tri od naslednjih
kriterijev: skupni prihodki > 1 kratnik vrednosti njegove ponudbe, sredstva > 0,2 kratnik
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vrednosti njegove ponudbe, kapital > 1/5
vrednosti njegove ponudbe, gibljiva sredstva > kratkoročne obveznosti, dolgoročni
viri > 1/5 obveznosti do virov,
Dokazila: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004. Ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le tega predložiti BON-1. Samostojni
podjetniki predložijo davčno napoved iz dejavnosti za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS-a.
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred datumom javnega odpiranja ponudb ni
imel blokiranih transakcijskih računov;
Dokazila: potrdila vseh ponudnikovih poslovnih bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune o povprečnem stanju na
transakcijskih računih za obdobje zadnjih
šestih mesecev pred datumom javnega odpiranja ponudb.
– kolikor ponudnik predloži ponudbo za
posamezen sklop, ki presega vrednost 50
mio SIT oziroma ponudbe za toliko sklopov,
katerih vrednost za vse sklope skupaj presega 50 mio SIT, mora za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
imeti izkazano, da ima do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15
dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja, ki je izdano v skladu z Odredbo o
ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in
64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih
podatkih izkazano, da ima do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora javno naročilo izvesti z
najmanj 20% lastnih delavcev ter da mora
v času izvedbe javnega naročila imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovorno vodjo del, ter mora podati seznam
zaposlenih in drugih strokovnjakov, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe;
Dokazilo: lastna izjava ponudnika.
– ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe izvedel kot
glavni izvajalec vsaj tri posle, ki se nanašajo
na podobna in enaka dela kot so predmet
predmetnega javnega naročila (upoštevane
bodo reference, ki bodo primerljive glede
velikosti naročenih del in zahtevnosti, kar je
razvidno iz PZI);
Dokazilo: lastna izjava ponudnika in potrdilo investitorja/naročnika o dobro opravljenem delu za vsaj 3 poslovne objekte.
– ponudnik, ki bo kandidiral za sklop št.
2 mora izkazati, da je v obdobju od 2002 do
2005 imel vsaj eno leto priznano usposobljenost s strani Centra vlade za informatiko
(sedaj Direktorat za e-Upravo in upravne
procese) in da je imel izvedena dotična dela
na najmanj treh referenčnih objektih;
Dokazilo: potrdilo Centra vlade za informatiko oziroma sedaj Direktorata za e-Upravo in upravne procese.
– ponudnik mora zagotoviti zadostno
tehnično opremo in kadrovsko zasedbo za
izvedbo posla;
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Dokazila: lastne izjave ponudnika, da
ima zagotovljeno zadostno tehnično opremo
in kadrovsko zasedbo za izvedbo javnega
naročila, lastno izjavo, da je sposoben za izvedbo posla in lastno izjavo o že sklenjenih
pogodbah v letu 2006.
– ponudnik mora predložiti izpolnjen,
podpisan in žigosan vzorec pogodbe ter
podpisan in žigosan terminski plan ter izjavo, da bo planiranje in izvedbo na razpisu pridobljenih del uskladil z morebitnimi
ostalimi ponudniki, ki bodo ravno tako uspeli
na razpisu, tako da bo pričetek in konec
posameznih faz oziroma izvedba vseh del
skladna s terminskim planom;
– v primeru, da bo ponudnik razpisana
dela izvedel s podizvajalci, mora za vsakega
podizvajalca izkazati, da bo podizvajalec pri
izvrševanju javnega naročila upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih
pogojev ter da izpolnjujejo pogoje iz 42. in
42.a člena ZJN-1UPB1.
Dokazila: lastne izjave podizvajalcev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 212-02/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 1. 2006.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR št.
01100-6030926921, s sklicem: 00 11/2005,
namen nakazila: obnova objekta Rehabilitacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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 31. 5. 2008.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2006
ob 13. uri; Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto, Mej vrti 5, 8000 Novo mesto,
sejna soba (depandansa).
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila za:
– sklop št. 1 je 112,970.000 SIT;
– sklop št. 2 je 26,730.000 SIT;
– sklop št. 3 je 29,970.000 SIT;
– sklop št. 4 je 22,680.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto

Storitve
Št. 23/05

Ob-35072/05
Obvestilo
Naročnik Mestna občina Velenje izdaja
na podlagi prvega odstavka 76. člena Zakona o javnih naročilih – ZJN-1-UPB1 (Ur. l.
RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), v zadevi javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika po odprtem postopku za
oddajo storitev za varovanje poslovnih prostorov Mestne občine Velenje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 93/05, Ob-28268/05,
obvestilo o izločitvi ponudbe.
1. V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila po odprtem postopku za oddajo
storitev za varovanje poslovnih prostorov
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Mestne občine Velenje, se ponudba ponudnika Varnost Maribor, d.d. izloči iz nadaljnjega postopka kot prepozna.
2. Naročnik bo predmetno javno naročilo
ponovil.
Mestna občina Velenje
Ob-35172/05
Popravek
V javnem razpisu z oznako ''zavarovanje 404-01-25/2005'', objavljenem v Uradnem listu RS, št. 97 z dne 4. 11. 2005,
Ob-29849/05, se popravi v oddelku III.2.1.2)
Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila, točka 3. tako, da se pravilno glasi:
Izpolnjevanje zakonsko določene višine
minimalnega kapitala in kapitalske ustreznosti.
Dokazilo:
Izjava ponudnika:
– da izpolnjuje zakonsko določeno višino
minimalnega kapitala in kapitalsko ustreznost in
– da posluje tako, da je v vsakem trenutku sposoben pravočasno izpolnjevati zapadle obveznosti (likvidnost) ter da je trajno sposoben izpolniti vse svoje obveznosti
(solventnost).
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 3531-4/2005-12
Ob-35427/05
Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo "Izvajanje svetovalnega inženiringa in vodenje
projekta pri projektiranju, graditvi prizidkov,
rekonstrukciji, adaptaciji in opremljanju objekta DTS v Kliničnem centru Ljubljana",
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 99-101
z dne 11. 11. 2005, Ob-30603/05, se spremeni točka III.1.1), in se glasi:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene cene.
Ministrstvo za zdravje
Ob-35029/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Vinko Kunič,
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija,
tel. 07/30-61-100, faks 07/30-61-130, elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.net, internetni naslov: www.crnomelj.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: za čistejše porečje reke
Kolpe.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava projektne in investicijske dokumentacije za odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz območij naselij Stari Trg,
Vinica, Adlešiči in Dragatuš v porečju
reke Kolpe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava idejnih projektov, dokumentov identiﬁkacije investicijskega projekta, PGD/PZI in
invest programov za kanalizacijska omrežja
in čistilne naprave v štirih območjih naselij

(Stari Trg ob Kolpi, Vinica, Adlešiči in Dragatuš).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 1. 2006, konec 10. 7.
2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
dveh obrokih v 45 dneh po izstavitvi računa
za opravljeno storitev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: organizacija in metodologija izvedbe
storitve (izpolniti na obrazcu).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra ali druge
ustrezne evidence (registran za dejavnost);
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo sodišča, da ponudnik ni v stečaju, likvidaciji ali prisilni poravnavi;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti;
– potrdilo DURS o poravnanih davkih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo banke o
ponudnikovi solventnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam ključnih strokovnjakov
z življenjepisi.
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:
7175105-02-01-0008/1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 1. 2006
ob 10. uri; Črnomelj.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; PHARE 2003 PPF SI-HR.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2005.
Občina Črnomelj
Ob-35053/05
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.
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.
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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: 9-1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: revizija poslovanja Pošte Slovenije, d.o.o.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Slomškov trg 10.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: revizija
poslovanja Pošte Slovenije, d.o.o., in sicer:
ﬁnančni, poslovni in pravni del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
1,000.000 SIT (po izboru predloži samo izbrani ponudnik).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– ponudnik mora biti kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (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:
– dosedanje reference v zadnjih treh
letih,
– ponudnik mora imeti v rednem delovnem razmerju najmanj 10 zaposlenih, od
tega najmanj 2 pooblaščena revizorja in najmanj 4 revizorje,
– član skupine mora biti najmanj en pravnik in najmanj en pooblaščen ocenjevalec
vrednosti podjetij.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.

Št.

112-113 / 16. 12. 2005 /

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 1. 2006.
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: 16. 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 17. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2006
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-35197/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-21-36, faks +386/1/478-21-62,
elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 20.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 033/2005 MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organiziranje nakupa letalskih kart za
potrebe Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije za vse relacije razen
relacije Ljubljana–Bruselj–Ljubljana.
Organiziranje nakupa letalskih kart se
bo izvajalo pisno ali s pomočjo elektronske
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aplikacije na način kot je določen v okvirnem
sporazumu. Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno
količino storitev, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo
naročal storitve, ki so predmet tega razpisa,
pozval kandidate, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, za oddajo ponudb
na način, naveden v okvirnem sporazumu
(pogodbi). Okvirni sporazumi bodo sklenjeni
s kandidati, ki bodo oddali pravilno ponudbo in izpolnjevali pogoje iz tega razpisa, za
obdobje največ treh let (oziroma do porabe
sredstev v maksimalni višini 35 mio SIT brez
DDV) ali do izvedbe novega postopka s področja predmeta javnega naročila.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
63.51.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečni
obračun storitev za nazaj. Rok plačila najmanj 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega 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. kandidat je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. kandidat ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. kandidat ima licenco za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in/ali za opravljanje dejavnosti prodaje
turističnih aranžmajev;
4. kandidat je IATA agent (IATA sales
agent, pooblaščen s strani IATA za prodajo
vseh IATA prevoznikov);
5. kandidat je v preteklih treh letih pred
datumom objave razpisa za poljubno število
naročnikov izvajal storitve predmeta javnega
naročila v povprečni vrednosti za pretekla tri
leta vsaj 10,000.000 SIT letno;
6. ponudnik ni dal lažnih ali zavajajočih
podatkov v prijavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazovanje pogoja št. 1: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ki dokazuje, da je kandidat registriran;
– dokazovanje pogoja št. 2: potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– dokazovanje pogoja št. 3: potrdilo Gospodarske zbornice Slovenije, da ima ponudnik licenco za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih aranžmajev in/ali
za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih
aranžmajev (skladno z Zakonom o spodbujanju turizma, Uradni list RS, št. 2/04);
– dokazovanje pogoja št. 4: potrdilo IATA
(International Air Transport Association) o
mednarodni registraciji (lahko je tudi kopija)
za ponudnika, ki bo sodeloval pri izvedbi;
– dokazovanje pogoja št. 6: razvidno iz
celotne prijave ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazovanje pogoja št. 5: kandidat je v preteklih treh letih pred datumom
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objave razpisa za poljubno število naročnikov izvajal storitve predmeta javnega naročila v povprečni vrednosti za pretekla tri leta
vsaj 10,000.000 SIT letno.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.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: 033/2005 MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 1. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na internetni strani:
http://www.praetor.si (rubrika javna naročila) ali pisni zahtevek za pridobitev RD, ki
se naslovi na: Praetor d.o.o., Trg OF 13A,
1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 do 12. ure;
ponudbe morajo do roka za predložitev prispeti na naslov: Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13A, 1000 Ljubljana (sprejemna
pisarna).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 13. uri; Republika Slovenija, Ministrstvo
za zunanje zadeve, Prešernova 25, 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: 7. 12. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-35198/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-21-36, faks +386/1/478-21-62,
elektronska pošta: franci.jamsek@gov.si,
internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
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I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 3.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 034/2005 MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik želi skleniti okvirni sporazum z
več potencialnimi ponudniki, ki mu lahko ponudijo storitev organizacije najema
letal za potrebe naročnika (v primeru izbire za konkreten let bo moral izbrani ponudnik izvesti storitve skladno s speciﬁkacijami in konkretnim povpraševanjem
naročnika).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
62.21.00.00-7.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 73120.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik je v zadnjih treh letih pred
objavo razpisa opravil vsaj tri organizacije
primerljivih posebnih letalskih prevozov za
poljubnega naročnika državne uprave v katerikoli državi EU v vrednosti posameznega
prevoza najmanj 1,000.000 SIT (zahteva po
referenci za poljubnega naročnika katerekoli državne uprave v EU izkazuje izkušnje
glede na posebne zahteve državnega protokola);
4. ponudnik (oziroma vsaj ena oseba zaposlena pri ponudniku) ima dovoljenje za
prosto gibanje po mejnem pasu letališča
Ljubljana (potrebno za izvedbo organizacije);
5. ponudnik ima dostop do borze poslovnih letal, ki zajema vsaj 300 letal ali:
ponudnik ima v neposredni posesti oziroma
je lastnik vsaj enega letala ki ustreza razpisanim speciﬁkacijam;
6. ponudnik ima operativni center, ki deluje 7 dni na teden, 24 ur na dan;
7. ponudnik ima vsaj 3 ustrezno usposobljene kadre, ki poznajo postopke sprejema
in odprave potnikov in letal (IATA GHM 810
in EBAA Business Aviation Code of Conduct);
8. ponudnik ni dal lažnih ali zavajajočih
podatkov v prijavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazovanje pogoja št. 1: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazovanje pogoja št. 2: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazovanje pogoja št. 3: ponudnik je
v zadnjih treh letih pred objavo razpisa opra-

vil vsaj tri organizacije primerljivih posebnih
letalskih prevozov za poljubnega naročnika državne uprave v katerikoli državi EU
v vrednosti posameznega prevoza najmanj
1,000.000 SIT (zahteva po referenci za poljubnega naročnika katerekoli državne uprave v EU izkazuje izkušnje glede na posebne
zahteve državnega protokola);
– dokazovanje pogoja št. 4: ponudnik
(oziroma vsaj ena oseba zaposlena pri ponudniku) ima dovoljenje za prosto gibanje
po mejnem pasu letališča Ljubljana (potrebno za izvedbo organizacije);
– dokazovanje pogoja št. 5: ponudnik
ima dostop do borze poslovnih letal, ki zajema vsaj 300 letal ali: ponudnik ima v
neposredni posesti oziroma je lastnik vsaj
enega letala ki ustreza razpisanim speciﬁkacijam;
– dokazovanje pogoja št. 6: ponudnik
ima operativni center, ki deluje 7 dni na teden, 24 ur na dan;
– dokazovanje pogoja št. 7: ponudnik
ima vsaj 3 ustrezno usposobljene kadre,
ki poznajo postopke sprejema in odprave
potnikov in letal (IATA GHM 810 in EBAA
Business Aviation Code of Conduct);
– dokazovanje pogoja št. 8: ponudnik ni
dal lažnih ali zavajajočih podatkov v prijavi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.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: 034/2005 MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2006.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetni strani http://www.praetor.si (rubrikaJavna
naročila) ali na pisni zahtevek za pridobitev
razpisne dokumentacije, ki se naslovi na:
Praetor d.o.o., Trg OF 13A, 1000 Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 1. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 1. 2006
ob 12.15; Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000
Ljubljana (sejna soba – pritličje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-35199/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Tržni inšpektorat RS, kontaktna oseba: Mojca
Žirovnik, Parmova 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/280-87-00, elektronska pošta:
mojca.zirovnik@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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve I B-27.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: EGA/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preverjanje skladnosti električnih gospodinjskih aparatov (EGA) z varnostnimi
zahtevami glede na določbe Pravilnika o
električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej,
za obdobje proračunskega leta 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: prostori ponudnika(ov).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina
in odvzem vzorcev se prilagaja tekočemu
stanju na tržišču.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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.
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: 4300-1/2005-10004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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: do 30. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 10.30; Ljubljana, Parmova 33.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2005.
Tržni inšpektorat RS
Št. 110-1/05
Ob-35225/05
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,
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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.
1.2) 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,
tel. faks 01/300-99-37, elektronska pošta:
info@dars.si.
1.3) 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.
1.4) 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: 2005/000676.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zapiranje intervencijskih prehodov preko
srednjega ločilnega pasu na avtocestah
in hitrih cestah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na avtocestah in hitrih
cestah.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
502.30.0.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Območje PE AC baze Maribor
Dva prehoda na avtocesti A1:
– A1/ 0031 v km 3,050 in
– A1/ 0031 v km 5,000.
Območje PE AC baze Slovenske Konjice
Štirje prehodi na avtocesti A1:
– A1/ 0036 v km 2,100,
– A1/ 0038 v km 0,500,
– A1/ 0038 v km 8,550 in
– A1/ 0038 v km 10,350.
Območje PE AC baze Ljubljana
En prehod na hitri cesti H3:
– H3/ 0085 v km 0,500.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,800.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe
kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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 najpomembnejših opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali partner
v skupnem nastopanju, za istovrstna dela,
kot je predmet javnega naročila (zapiranje
intervencijskih prehodov preko srednjega
ločilnega pasu – demontažna izvedba) 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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000676.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 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
dokumnetacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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: 18. 1. 2006
ob 11. uri v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-35390/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Klemen Šket, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Klemen Šket, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba:
Klemen Šket, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka: 430-372/2005,
zap. št. JN: 67/05 VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje storitev inženirja in opravljanje
gradbenega nadzora in priprava investicijske dokumentacije za MMP Starod.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MMP Starod.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
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 inženirja in opravljanje gradbenega nadzora in priprava investicijske dokumentacije za MMP Starod.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: trajanje javnega naročila: 10 mesecev ter garantna doba 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60. dan
od dneva uradnega prejema potrjenih mesečnih obračunskih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
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:
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1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora izkazati dve dobro
opravljeni istovrstni storitvi nad 30,000.000
SIT v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe;
6. ponudnik mora imeti za opravljanje
razpisanih storitev skladno z ZGO-1 zaposlene ustrezno usposobljene kadre;
7. ponudnik mora imeti zavarovano svojo
odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS; kopija
veljavnega obrtnega dovoljenja;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe z izpolnjenim seznamom in potrjenimi dokazili naročnikov;
6. ponudnik mora za vsakega vodjo priložiti: življenjepis (CV), fotokopijo diplome o
zaključku študija, fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po ZGO-1 ter fotokopijo odločbe IZS, za odgovornega nadzornika pa tudi fotokopijo delovne knjižice
kot dokazilo za delovno dobo ter vsaj eno
ustrezno referenco s področja opravljanja
funkcije inženir s področja FIDIC;
7. ponudnik mora priložiti fotokopijo
ustrezne zavarovalne police.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:

(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 1. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
31119-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 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: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 1. 2006
ob 9.30; Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35391/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Klemen Šket, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Klemen Šket, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba:
Klemen Šket, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka: 430-373/2005,
zap. št. JN: 68/05 VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje storitev inženirja in opravljanje
gradbenega nadzora in priprava investicijske dokumentacije za MMP Dragonja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: MMP Dragonja.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
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 inženirja in opravljanje gradbenega nadzora in priprava investicijske dokumentacije za MMP Dragonja.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: trajanje javnega naročila: 10 mesecev ter garantna doba 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60. dan
od dneva uradnega prejema potrjenih mesečnih obračunskih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora izkazati dve dobro
opravljeni istovrstni storitvi nad 30,000.000
SIT v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe;
6. ponudnik mora imeti za opravljanje
razpisanih storitev skladno z ZGO-1 zaposlene ustrezno usposobljene kadre;
7. ponudnik mora imeti zavarovano svojo
odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS; kopija
veljavnega obrtnega dovoljenja;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
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pred oddajo ponudbe z izpolnjenim seznamom in potrjenimi dokazili naročnikov;
6. ponudnik mora za vsakega vodjo priložiti: življenjepis (CV), fotokopijo diplome o
zaključku študija, fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po ZGO-1 ter fotokopijo odločbe IZS, za odgovornega nadzornika pa tudi fotokopijo delovne knjižice
kot dokazilo za delovno dobo ter vsaj eno
ustrezno referenco s področja opravljanja
funkcije inženir s področja FIDIC;
7. ponudnik mora priložiti fotokopijo
ustrezne zavarovalne police.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 1. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
31119-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 1. 2006 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 1. 2006
ob 11.30; Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35392/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Klemen Šket, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Klemen Šket, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba:
Klemen Šket, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka: 430-371/2005,
zap. št. JN: 69/05 VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje storitev inženirja in opravljanje
gradbenega nadzora in priprava investicijske dokumentacije za MMP Središče
ob Dravi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: MMP Središče ob Dravi.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
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 inženirja in opravljanje gradbenega nadzora in priprava investicijske dokumentacije za MMP Središče ob Dravi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: trajanje javnega naročila: 10 mesecev ter garantna doba 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 3,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60. dan
od dneva uradnega prejema potrjenih mesečnih obračunskih situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik mora izkazati dve dobro opravljeni istovrstni storitvi nad 30,000.000 SIT v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe;
6. ponudnik mora imeti za opravljanje
razpisanih storitev skladno z ZGO-1 zaposlene ustrezno usposobljene kadre;
7. ponudnik mora imeti zavarovano svojo
odgovornost v skladu s 33. členom ZGO-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS; kopija
veljavnega obrtnega dovoljenja;
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2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe z izpolnjenim seznamom in potrjenimi dokazili naročnikov;
6. ponudnik mora za vsakega vodjo priložiti: življenjepis (CV), fotokopijo diplome o
zaključku študija, fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu po ZGO-1 ter fotokopijo odločbe IZS, za odgovornega nadzornika pa tudi fotokopijo delovne knjižice
kot dokazilo za delovno dobo ter vsaj eno
ustrezno referenco s področja opravljanja
funkcije inženir s področja FIDIC;
7. ponudnik mora priložiti fotokopijo
ustrezne zavarovalne police.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 1. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
31119-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 1. 2006
ob 13.30; Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35397/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja
in urejanje prostora, kontaktna oseba: Mi-
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lan Gerželj, Ulica Savinjske čete 5, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-40, faks
03/713-64-64, elektronska pošta: zvonka.zupancic@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.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 storitve: kategorija storitve: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest
v Občini Žalec za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Žalec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letno in
zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini
Žalec za leto 2006:
a) letno 45,900.000 SIT,
b) zimsko 22,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: leto 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali ustrezno ﬁnančno zavarovanje pri zavarovalnicah:
a) za resnost ponudbe 2% razpisne ocenjene vrednosti,
b) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 5% pogodbene vrednosti,
c) za odpravo napak v garancijskem roku
5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalci oziroma skupno
nastopanje z opredelitvijo in pooblastilom
vodilnega partnerja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja cena 75 točk,
2. reference 10 točk,
3. mehanizacija 10 točk,
4. kader 5 točk.
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: 10. 1. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun Banke Slovenije, št.
01390-010004366.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 31. 3. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 1. 2006
ob 13. uri, Občina Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, II. nadstropje, soba 40.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Občina Žalec
Ob-35425/05
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, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni
naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba: Klemen Šket, Gregorčičeva 27a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/1/478-18-26,
faks + 386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, kontaktna oseba:
Klemen Šket, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/1/478-18-26,
faks + 386/1/478-18-78, internetni naslov:
www.mju.gov.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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 14.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. JN 60/05 VV; šifra zadeve: 430-364/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba storitev čiščenja in komunalnih
storitev na skupnih objektih in skupnih
površinah na mejnih prehodih Republike
Slovenije (čiščenje pločnikov in parkirišč, zimska služba, čiščenje in vzdrževanje zelenih površin, dnevno čiščenje
javnih sanitarij, odvoz smeti, praznenje
greznic in odvoz fekalij, ročno čiščenje
nadstrešnic in kontejnerjev).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: mejni prehodi Republike
Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.00.00.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.70.00.00-6, 77.31.00.00-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
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1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.00.00.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.70.00.00-6, 77.31.00.00-6.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 14.
2) Kratek opis: izvedba storitev čiščenja
in komunalnih storitev na skupnih objektih in
skupnih površinah na mejnih prehodih Republike Slovenije na področju PU Postojna,
Koper, Nova Gorica, Kranj.
3) Obseg ali količina čiščenje pločnikov in parkirišč, zimska služba, čiščenje in
vzdrževanje zelenih površin, dnevno čiščenje javnih sanitarij, odvoz smeti, praznenje
greznic in odvoz fekalij, ročno čiščenje nadstrešnic in kontejnerjev.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2006, konec 31. 1.
2007.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.00.00.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.70.00.00-6, 77.31.00.00-6.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 14.
2) Kratek opis: izvedba storitev čiščenja
in komunalnih storitev na skupnih objektih
in skupnih površinah na mejnih prehodih
Republike Slovenije na področju PU Krško,
Novo mesto, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Maribor, Murska Sobota.
3) Obseg ali količina čiščenje pločnikov in parkirišč, zimska služba, čiščenje in
vzdrževanje zelenih površin, dnevno čiščenje javnih sanitarij, odvoz smeti, praznenje
greznic in odvoz fekalij, ročno čiščenje nadstrešnic in kontejnerjev.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 2. 2006, konec 31. 1.
2007.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov v
skupni izmeri 6642 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2007.
V skladu z določili 97. člena ZJN-1 naročnik lahko odda javno naročilo storitev po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
izvajalcu, kateremu je oddal prejšnje naročilo, če gre za nove storitve, ki so ponovitev
podobnih storitev in jih izvaja isti izvajalec,
ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo,
vendar pod pogojem, da take storitve ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je
bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu in da od sklenitve prve pogodbe še niso
pretekla tri leta.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 6,000.000 SIT za sklop 1 in ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini
12,000.000 SIT za sklop 2.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema 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 o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
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:
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1. izjava ponudnika, da posluje v skladu
z veljavnimi predpisi;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
3. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila;
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
6. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
7. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročniki ne smejo sodelovati;
8. ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih
šestih mesecih pred objavo razpisa;
9. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
10. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe;
11. izjava, da so čistila in sanitarno-higienski material, ki jih bo uporabljal izbrani
ponudnik, ekološko ustrezni;
12. izjava, da bo ponudnik zagotavljal
stalnost kadrovske zasedbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS; kopija
veljavnega obrtnega dovoljenja,
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
2. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
3. mnenje pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe z izpolnjenim seznamom in potrjenimi dokazili naročnikov,
5. ponudnik mora podpisati in žigosati
izjavo, da čistila in sanitarno-higienski ma-
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terial, ki jih bo uporabljal izbrani ponudnik,
so ekološko ustrezni,
6. ponudnik mora podpisati in žigosati
izjavo, da bo zagotavljal stalnost kadrovske
zasedbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 100 točk,
2. veljavni certiﬁkat ISO 9001:2000 –
5 točk,
3. veljavni certiﬁkat ISO 14001 –
5 točk,
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: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
31119-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 1. 2006
9.30, Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 22-128/2005
Ob-35196/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Hydrovod d.o.o., kontaktna oseba: Helena Knavs, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, Slovenija, tel.
01/893-81-70, faks 01/893-81-84, elektronska pošta: hydrovod@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2005-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodovodnega materiala.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naročnikovo skladišče na
naslovu Ljubljanska c. 38, Kočevje ali dogovorjeno gradbišče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: cevi in fazoni Ductil.
3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 8. 3. 2006.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: cevi PE.
3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 8. 3. 2006.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: ostali vodovodni material.
3) Obseg ali količina: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 8. 3. 2006.
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: vodovodni material po razpisanih sklopih za letne
potrebe naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe
posla in garancijskih obveznosti v skladu z
razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 60 dni od dneva prejema fakture.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: predložitev akta 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:
1. ustrezen status v smislu izpolnjevanja
pogojev iz 1. in 3. točke prvega odstavka
42. člena ZJN-1 ter 1. in 2. točke četrtega
odstavka 42. člena ZJN-1;
2. ﬁnančna sposobnost: neblokade
TRR;
3. zadostne kadrovske, tehnične in skladiščne kapacitete.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. redni izpisek iz sodnega registra oziroma za s.p. priglasitveni list;
2. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
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dejanja v zvezi s podkupovanjem ter potrdilo
Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (za pogoj pod 1. točko četrtega
odstavka 42. člena);
4. potrdilo davčnega organa, da je ponudnik poravnal davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo bank(e)
o neblokadah TRR.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjave o referencah, potrjene s strani
kupcev, za dobave vodovodnega materiala
v letih 2003, 2004 in 2005 (tri izjave različnih
kupcev za posamezno leto, vsaka v vrednosti nad 30 mio SIT);
2. izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi, tehničnimi in skladiščnimi kapacitetami.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2006.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR,
št. 02320-0019840967 ali gotovinsko plačilo
na blagajni podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2006 do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 1. 2006
ob 8. uri; Ljubljanska c. 38, Kočevje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Hydrovod d.o.o.
Št. 3282/05
Ob-35237/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Igor Podbelšek, univ.
dipl. inž. el. (tehnični del) in Irena Homovc
Gačnik (splošni del), Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,

Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št.
16, vsak delovni dan med 9. in 11. uro,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 38/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava števcev delovne in jalove energije ter komunikatorjev za števce.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava števcev je centralno skladišče naročnika Elektro Ljubljana, d.d.,
Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana-Črnuče.
Šifra NUTS: E038.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: večfunkcijski števci in
GSM komunikatorji.
3) Obseg ali količina: 360 kosov, skladno
s tehničnimi razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivna dobava; največ 30
dni od posameznega naročila.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: GSM komunikatorji.
3) Obseg ali količina: 400 kosov, skladno
s tehničnimi razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: sukcesivna dobava; največ 30
dni od posameznega naročila.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop. več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: večfunkcijski števci in GSM
komunikatorji (360 kosov) in
– sklop 2: GSM komunikatorji (400 kosov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: sukcesivno; največ 30 dni od posameznega naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v zahtevani višini in z rokom veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne
starejše od 30 dni,
– BON 1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, če je ponudnik samostojni podjetnik
potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancijo za resnost ponudbe v višini
3% skupne ponudbene vrednosti, če znaša
skupna ponudbena vrednost sklopov za katera daje ponudbo do vključno 25,000.000
SIT, oziroma 1,000.000 SIT v vseh ostalih
primerih ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– certiﬁkat o tipski odobritvi števca v Republiki Sloveniji,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– dokazilo o organizirani servisni službi
naprav v Republiki Sloveniji.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
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1. skupna ponudbena vrednost (86%
delež),
2. garancijski rok (5% delež),
3. potrjene reference (5% delež),
4. tehnične karakteristike (4% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 38/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. januarja 2006,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-38-05, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. januar 2006 ali 42
dni od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 5. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 1. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene
so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo
posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
18. januarja 2006 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. decembra 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Ob-35430/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik - za splošni del, Damjan
Stevanović - za tehnični del, Vetrinjska ulica
2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 - splošni del; Damjan Stevanović, tel. 02/22-00-124 in 051/316-902
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000, faks
02/22-00 107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo,
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-258, faks 02/22-00-107.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: Priloga IA, št. 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje v poslovni stavbi Elektro Maribor, Vetrinjska 2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. Vetrinjska ulica 2, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 20,000.000
SIT/letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: od oddaje naročila 2 leti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
Registracija podjetja pri ustreznem organu.
Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 98 točk,
2. rok plačila: 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2006
ob 9. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 - za splošni del, Damjan Stevanović, tel. 02/22-00-124 in 051/316-902
- za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 5/46/05

Ob-34852/05

Zavrnitev vseh ponudb
V javnem naročilu za izvedbo projekta:
– sklop I: projekt A) izgradnje informacijske infrastrukture;
– sklop II: projekt B) nabava računalniške
opreme, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 71-72 z dne 29. 7. 2005, Ob-21159/05,
naročnik Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, v skladu z določili 76. in 77. člena
ZJN-1, zavrača vse ponudbe. Naročnik bo
pripravil nov razpis.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-34671/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
CTK, kontaktna oseba: Tatjana Intihar, Trg
republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-37-74, faks 01/425-66-67, elektronska pošta: tatjana.intihar@ctk.uni-lj.si, internetni naslov: http://www.ctk.uni-lj.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-39/2005.
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II.5) Kratek opis: nabava gradiva v dveh
sklopih:
– sklop 1: tuje monografske publikacije in AV-gradivo (sklop 1 je razdeljen na
15 podsklopov - založb),
– sklop 2: tuje periodične publikacije
(sklop 2 je razdeljen na 2 podsklopa).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop 1: 35,000.000 SIT,
– sklop 2: 28,000.000 SIT,
– skupaj: 63,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-39/2005: DZS,
založništvo in trgovina d.d., kontaktna oseba: Azemina Kovačevič, Dalmatinova 2,
1538 Ljubljana, Slovenija, tel. 30-69-840,
faks 30-69-810, elektronska pošta: azemina.kovacevic@dzs.si, internetni naslov:
http://icarns.dzs.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,166.666,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-39/2005: Mladinska
knjiga trgovina, Knjigarna Konzorcij, kontaktna oseba: Alenka Klemenc, Slovenska 29,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 24-10-620,
faks 25-24-057, elektronska pošta: alenka.klemenc@mk-trgovina.si, internetni naslov: http://www.mladinska.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,666.666,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-39/2005: Starkmann Ltd.,
kontaktna oseba: Christa Ruhl Hammersley, 6-12 Broadley Street, NW8 8AE London, Velika Britanija, tel. +39/59/22-12-10,
faks +39/59/43-940-49, elektronska pošta:
hammersley@starkmann.co.uk, internetni
naslov: http://www.starkmann.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,250.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-39/2005:
F.Delbanco, Jens Peter Cohrs Gmbh &
Co KG, kontaktna oseba: Annette Fürhoff,
Bessemerstraße 3, DE-21339 Lüneburg,
ZR Nemčija, tel. +49/41/31-242-823, faks
+49/41/312-42-812, elektronska pošta:
annette@delbanco.de, internetni naslov:
http://www.delbanco.de.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,750.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-39/2005: Minerva GmbH, kontaktna oseba: Sonja
Divis, Sachsenplatz 4-6, A-1201 Wien,
Avstrija, tel. +43/1/330-24-33-177, faks
+43/1/33-024-39-180, elektronska pošta:
sonja.divis@minerva.at, internetni naslov:
http://www. minerva.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,166.666,67 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01-39/2005: Minerva GmbH, kontaktna oseba: Sonja

Divis, Sachsenplatz 4-6, A-1201 Wien,
Avstrija, tel. +43/1/330-24-33 177, faks
+43/1/330-24-39-180, elektronska pošta:
sonja.divis@minerva.at, internetni naslov:
http:// www. minerva.at.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,182.311,58 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01-39/2005: F.Delbanco,
Jens Peter Cohrs GmbH & Co KG, kontaktna oseba: Annette Fürhoff, Bessemerstraße 3, DE-21339 Lüneburg, ZR Nemčija, tel.
+49 4131 2428 23, faks +49 4131 2428 12,
elektronska pošta: annette@delbanco.de,
internetni naslov: http://www.delbanco.de.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,618.142,61 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01-39/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da, Ur. l. RS, z dne 20. 6. 2003,
Ob-96175.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
CTK
Št. 1/05-903
Ob-34696/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu, kontaktna oseba: Jožica Šinkovec, Loka pri Zidanem Mostu 48, 1434
Loka pri Zidanem mostu, Slovenija, tel.
03/565-81-02, faks 03/568-41-96, elektronska pošta: loka@ssz-slo.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:
1. splošno prehrambeno blago,
2. sadje-zelenjava (sveže) in drugi kmetijski pridelki,
3. zelenjava, sadje in sladoledi (zamrznjeno),
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. zamrznjeno pecivo,
6. sveže meso in drobovina,
7. perutninsko, kunčje meso in izdelki iz
perutnine,
8. ribe – sveže, zamrznjene,
9. mesni izdelki,
10. testenine,
11. jajca,
12. mleko in mlečni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: splošno prehrambeno
blago: Era SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,854.264 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: sadje zelenjava-sveže
in drugi kmetijski pridelki: Mercator – Dolenjska d.d., Livada 8, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,491.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: zelenjava, sadje in sladoledi (zamrznjeno): Hrib d.o.o., Kmetijsko
proizvodno podjetje, Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 891.030 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. 4: kruh in pekovsko pecivo: Pekarna Kruhek, Karel Kozole s.p., Trg
svobode 40, 8290 Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,588.535,50 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. 5: zamrznjeno pecivo: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škoﬂjica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,065.313,80 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. 6: sveže meso in drobovina: Mesni diskont Vidmar s.p., Trg borcev
NOB 2, 1431 Dol pri Hrastniku, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,326.274,90 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. 7: perutninsko, kunčje
meso in izdelki iz perutnine: Mesni diskont
Vidmar s.p., Trg borcev NOB 2, 1431 Dol pri
Hrastniku, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,542.608,30 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. 8: ribe – sveže, zamrznjene: Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 474.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: mesni izdelki: Kras d.d.,
Šepulje 31, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,236.250 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. 10: testenine: Pekarna
Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291
Škoﬂjica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 750.676 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. 11: jajca: Kmetijska zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 787.500 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. 12: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja Vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,412.320 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 111-112 z dne 15. 10.
2004, Ob-27047/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem mostu
Št. 1/05-903
Ob-34697/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, kontaktna oseba: Šramel Bernarda, Rakeževa
ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija,
tel. 03/817-14-10, faks 03/817-14-20.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:
1. splošno prehrambeno blago,
2. sadje, zelenjava-sveže,
3. kmetijski pridelki,
4. zelenjava sveža,
5. zelenjava, sadje, ostala zamrznjena
živila,
6: kruh in pekovsko pecivo,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. meso (sveže),
9. prutnina,
10. ribe,
11. testenine,
12. jajca,
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13. gastro program (juhe, začimbe),
14. mesni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: splošno prehrambeno
blago: Mercator SVS d.d., Rogozniška 8,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,442.179,17 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: sadje, zelenjava – sveže: Mercator SVS d.d., Rogozniška 8, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,847.650 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. 3: kmetijski pridelki: Plod
d.o.o., Preloge 25, 2316 Zgornja Ložnica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,353.160 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. 4: zelenjava sveža: Mercator SVS d.d., Rogozniška 8, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,469.700 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. 5: zelenjava, sadje, ostala
zamrznjena živila: Hrib d.o.o., Večje Brdo 8,
3224 Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,330.610 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. 6: kruh in pekovsko pecivo: Pekarna Boč, Koren Peter s.p., Zbelovo
33a, 3215 Loče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,032.620 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. 7: mleko in mlečni izdelki:
Agroind Vipava 1894, Vipava d.d., Vinarska
cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,508.740 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: meso (sveže): Jurmes
trgovina d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška
15, 3230 Šentjur pri Celju, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,533.700 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. 9: perutnina: Perutnina
Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,202.487 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. 10: ribe: Hrib d.o.o., Večje
Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 445.600 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: testenine: M.M. Kaučič
d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 299.550 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. 12: jajca: M.M. Kaučič
d.o.o., Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 650.988 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. 13: gastro program (juhe,
začimbe): Era SV d.d., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,128.806 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. 14: mesni izdelki: Hrib
d.o.o., Kmetijsko proizvodno podjetje, Večje
Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,910.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 111-112 z dne 15. 10.
2004, Ob-27069/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Št. 403-97/2004/17
Ob-34702/05
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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za nakup objekta za Policijski oddelek Šentjernej, št.
403-97/2004.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je nakup objekta za Policijski oddelek
Šentjernej, in sicer nakup neopremljenih poslovnih prostorov s pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem, vključno z
garažami oziroma parkirnimi mesti, v
okviru skupni neto površini 903,5 m² in
zunanjimi površinami v okvirni površini
854 m², po tehničnih zahtevah iz razpisne
dokumentacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 242,000.000 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. 403-97/2004: Real d.o.o.,
kontaktna oseba: Fredi Bančov, Kočevarjeva 2, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
+386/7/373-16-45, faks +386/7/373-16-50,
elektronska pošta: Fredi.Bancov@realnm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 240,547.770 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:
delež 74%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-97/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 10 z dne 4. 2.
2005, Ob-3416/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; Schengenski izvedbeni načrt.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-34828/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec,
kontaktna oseba: Romana Podstenšek,
Maistrova 2/a, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-42-711, faks 02/88-42-085, elektronska pošta: andreja.placet@op-kos.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: 1/2005.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 105,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– rok plačila,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop 1: mleko in mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska c. 5, 5271 Vipava, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,688.533,90 SIT;
najnižja ponudba 3,688.533,90 SIT, najvišja
ponudba 4,031.883,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop 2: sveže meso in mesni
izdelki: Mesarija Lečnik, Lečnik Alojz s.p.,
Trg svobode 4, 2390 Ravne na Koroškem,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,901.800 SIT;
najnižja ponudba 26,901.800 SIT, najvišja
ponudba 29,246.600 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 sklop 4: zamrznjene ribe:
Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 699.180 SIT; najnižja ponudba 699.180 SIT, najvišja ponudba
778.596 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 sklop 5: kruh in pekovsko pecivo: Koroške pekarne d.d., Koroška cesta
2, 2370 Dravograd, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,718.817,50 SIT;
najnižja ponudba 4,718.817,50 SIT, najvišja
ponudba 5,689.742 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 sklop 6: sveže in suho sadje: Pitus d.o.o., Pesnica 14A, 2201 Zgornja
Kungota, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,036.264 SIT; najnižja
ponudba 3,036.264 SIT, najvišja ponudba
5,535.778,50 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 sklop 7: suha zelenjava: Pitus
d.o.o., Pesnica 14A, 2201 Zgornja Kungota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 259.749 SIT; najnižja ponudba 259.749 SIT, najvišja ponudba
358.066,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop 8: konzervirano sadje in
zelenjava: Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,139.412,75 SIT;
najnižja ponudba 1,139.412,75 SIT, najvišja
ponudba 1,842.004,50 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 sklop 9: sveža zelenjava in
kislo zelje: Pitus d.o.o., Pesnica 14A, 2201
Zgornja Kungota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,618.084,50 SIT;
najnižja ponudba 3,618.084,50 SIT, najvišja
ponudba 6,859.370 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop 10: zmrznjena zelenjava: Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 699.180 SIT; najnižja ponudba 699.180 SIT, najvišja ponudba
1,139.412,75 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 sklop 11: žitarice, mlevski izdelki in testenine: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi
3A, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,730.115 SIT; najnižja
ponudba 1,448.102,60 SIT, najvišja ponudba 2,110.279,80 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 sklop 12: ostalo prehrambeno
blago: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3A, 2250
Ptuj, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,985.363,75 SIT;
najnižja ponudba 8,985.363,75 SIT, najvišja
ponudba 9,780.489,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005,
Ob-23188/05.
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: 8. 12. 2005.
Vzgojno varstveni zavod
Slovenj Gradec
Št. 025-62/2005
Ob-34864/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: informacijska oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,840.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 025-22/04 – sklop
1: Oria Computers d.o.o., kontaktna oseba: Miran Štiftar, Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-58-450,
faks 03/56-64-060, elektronska pošta:
Info@oria.si, internetni naslov: www.oria.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,898.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
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. 025-22/04 – sklop 2, 3, 4:
FMC, d.o.o., kontaktna oseba: Sergej Tomažič, Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-59-91, faks 01/520-59-80,
elektronska pošta: Sergej.Tomazic@fmc.si,
internetni naslov: www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,093.763 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24658/05 z dne 16. 9. 2005.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 025-62/2005
Ob-34865/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 296 inštrumentov za
potrebe gozdnogospodarskega načrtovanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 62, sklopi 6, 7, 9, 11, 18
in 19: Carex d.o.o., kontaktna oseba: Vladislav Kranjc, Prečna pot 4, 3312 Prebold, Slovenija, tel. 041/664-082, faks 03/703-64-65,
elektronska pošta: carex@siol.net, internetni naslov: http://www.rr-vel.si/it/carex.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 868.960 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: javno naročilo št. 62, sklopi 1–5, 8,
12–15 in 17: Intergozd d.o.o., kontaktna
oseba: Alojz Kotnik, Cesta Staneta Žagarja
53, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/234-17-70,
faks 04/234-17-77, elektronska pošta: intergozd@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): 1,798.620 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 96 z dne 28. 10. 2005,
Ob-28974/05.
VI.7) Drugi podatki: za sklopa 10 in
16 se vse ponudbe na podlagi 76. oziroma 77. člena ZJN zavrnejo, razpis bo
ponovljen.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 412-0007/00006-400005/05 Ob-35022/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Rado
Križ, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/47-34-850, faks
+386/1/47-34-860,
elektronska
pošta:
rado.kriz@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.35.22.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-07.
II.5) Kratek opis: nakup prenosno-rotacijskega mehanizma.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 84,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: Easat Antennas Ltd, kontaktna oseba: Tony Wilson,
Goodwin House, Leek Road, Hanley, ST1
3NR, Stoke-on-Trent, Staffordshire, Velika Britanija, tel. +44(0)1782-208-028, faks
+44(0)1782-208-060, elektronska pošta:
antenna@easat.co.uk, internetni naslov:
www.easat.co.uk.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 349.580 GBP.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 412-07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 52 z dne 27. 5. 2005,
Ob-14792/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Št. 054/05
Ob-35030/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.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: PE IC PC-22-016/05-B.
II.5) Kratek opis: nakup McAfee protivirusne programske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,3 mio SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
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: nakup McAfee protivirusne
programske opreme: Gambit trade, d.o.o.,
Savska cesta 3a, 1000 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 12,962.029 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:
1. 12. 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: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 054/05
Ob-35031/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.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: PE IC PC-21-015/05-B.
II.5) Kratek opis: nakup Microsoft licenc.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,5 mio SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Microsoft licence: Gambit
trade, d.o.o., Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,028.750 SIT;
najnižja ponudba 37,028.750 SIT, najvišja
ponudba 37,845.681,58 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: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 9. 2005,
Ob-28318/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 054/05
Ob-35032/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.

+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.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: PE IC PC-20-014/05-B.
II.5) Kratek opis: nakup PC računalniške opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 41,7 mio SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: sklop 1: strežniki: FMC,
d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,297.670 SIT;
najnižja ponudba 17,297.670 SIT, najvišja
ponudba 33,939.058,13 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: sklop 2: programska oprema
za virtualizacijo: SIMT, d.o.o., Industrijska 5,
1290 Grosuplje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,540.889 SIT;
najnižja ponudba 14,540.889 SIT, najvišja
ponudba 16,357.684,41 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: sklop 3: programska oprema
za varnostno ščitenje podatkov: Unistar LC,
d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 610.188,80 SIT;
najnižja ponudba 610.188,80 SIT, najvišja
ponudba 781.714 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: sklop 4: optični bralniki: Liko
Pris, d.o.o., Verd 100a, 1360 Vrhnika.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,560.000 SIT; najnižja
ponudba 6,560.000 SIT, najvišja ponudba
7,790.332,98 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: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-28463/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
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Št. 054/05
Ob-35033/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.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: PE IC HO-11-011/05-B.
II.5) Kratek opis: dokup diskovnih
zmogljivosti in razširitev povezav med
I/O in CPU.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,5 mio SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 1: nakup diskovnega
podsistema: SRC.SI, sistemske integracije,
d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,376.475 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: sklop 2: kartice za povezavo s centralnim procesorjem (Ficon, Osa
Express): SRC.SI, sistemske integracije,
d.o.o., Tržaška 116, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,640.195 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 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-23318/05, EU: 2005/S 65-164405.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 054/05
Ob-35034/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.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: PE IC PC-19-010/05-B.
II.5) Kratek opis: nakup mrežne računalniške opreme.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125 mio SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 1: oprema za neprekinjeno napajanje: ni izbire.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 2: mrežna oprema za
migracijo centralne lokacije na ethernet: NIL
Podatkovne komunikacije, d.o.o., Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,872.901,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 3: programska oprema
za nadzor in upravljanje omrežja: NIL Podatkovne komunikacije, d.o.o., Tivolska cesta
48, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,674.620 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: sklop 4: strežniki: ni izbire.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: sklop 5: optični diskovni
prostor: Oria Computers, d.o.o., Podvine 36,
1410 Zagorje ob Savi.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,500.000 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005,
Ob-22818/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 054/05
Ob-35035/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.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: PE IC PC-18-009/05-B.
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II.5) Kratek opis: nakup namizne računalniške opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,83 mio SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 1: osebni računalniki:
FMC, d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,587.100 SIT;
najnižja ponudba 40,587.100 SIT, najvišja
ponudba 44,482.350 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: sklop 2: ekrani: Unistar LC,
d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,500.687,10 SIT;
najnižja ponudba 15,500.687,10 SIT, najvišja ponudba 15,720.000 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: sklop 3: hitri linijski tiskalniki: Unistar LC, d.o.o., Kotnikova 32, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,137.989,37 SIT;
najnižja ponudba 12,137.989,37 SIT, najvišja ponudba 14,544.000 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: sklop 4: laserski tiskalniki:
Zelinka & sinovi, d.o.o., Stožice 100a, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,773.000 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: sklop 5: dodatna oprema:
Unistar LC, d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,600.174,81 SIT;
najnižja ponudba 2,600.174,81 SIT, najvišja
ponudba 3,248.000 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: sklop 6: projektorji: ni izbire.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 7: Microsoft licence:
ni izbire.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 8: Mcafee programska
oprema: ni izbire.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 78 z dne 19. 8. 2005,
Ob-22483/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 054/05
Ob-35037/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.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: PE IC NPM-1-007/05-B.
II.5) Kratek opis: nakup potrošnega
materiala za tiskalnike (delne dobave).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100 mio SIT brez DDV za obdobje
treh let.
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: nakup potrošnega materiala
za tiskalnike (delne dobave): DZS, Založništvo in trgovina, d.d., Letališka cesta 30,
1538 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,252.005,91 SIT;
najnižja ponudba 28,252.005,91 SIT, najvišja ponudba 31,585.209,59 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16062/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 054/05
Ob-35040/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC TKS-1-004/05-B.
II.5) Kratek opis: nadomestitev strojnih komponent in sistemske programske
opreme TKS v omrežju SST.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40 mio SIT brez DDV (dobava in
integracija).
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: nadomestitev strojnih komponent in sistemske programske opreme
TKS v omrežju SST: Siemens, d.o.o., Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,812.725 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 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: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 054/05
Ob-35041/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.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: PE IC SST-4-003/05-B.
II.5) Kratek opis: prenova in vzdrževanje samopostrežnih terminalov z nadomestitvijo zastarele strojne opreme,
ob ohranitvi funkcionalnosti aplikativne
programske opreme. Prenovljena strojna
oprema mora biti integrirana v obstoječe
informacijsko okolje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 175 mio SIT brez DDV (dobava, integracija in triletno vzdrževanje).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila iz razpisne dokumentacije.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: prenova samopostrežnih
terminalov v sistemu kartice zdravstvenega
zavarovanja: ni izbire.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 45 z dne 6. 5. 2005,
Ob-12102/05, EU: 2005/S 85-082439.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-35051/05
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
v Ljubljani, kontaktna oseba: Tanja Zidar,
Preglov trg 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/540-92-40, faks 01/540-85-89.
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: št. 01/05.
II.5) Kratek opis: sukcesivna nabava
prehrambenega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na.
– najnižja cena,
– ﬁksnost ponudbene cene,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev
za sklop mleko in mlečni izdelki: Pomurske
mlekarne d.d., Industrijska 10, 9000 Murska
Sobota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,816.237,95 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop meso in mesni izdelki: Internacional ABC Pomurka d.d., Panonska 11, 9000
Murska Sobota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,133.973,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop perutninsko meso izdelki iz perutninskega mesa in jajca: MDK d.d., Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,794.005,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop ribe in konzervirane ribe: Brumec
Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,689.518,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop zelenjava in suhe stročnice: Mercator d.d., sektor ET, Slovenčeva 25, 1000
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: 2,102.951,34 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop sveže in suho sadje: Mercator d.d.,
sektor ET, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,521.072,35 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 139.878,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,029.742,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev za sklop sadni nektarji, sokovi in sirupi:
ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 757.438,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop žita in mlevski izdelki: Mlinotest
d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 587.127,74 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop testenine: Mlinotest d.d., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 171.918,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev za sklop zamrznjeni izdelki iz testa:
Žito PI d.d., Šmartinska cesta 154, 1259
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30.400 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop kruh in pečeno pekovsko pecivo:
Mlinotest d.d., Tovarniška cesta 14, 5270
Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,529.700 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop slaščičarski izdelki in keksi: Pekarna Blatnik d.o.o., Podgorica 25, 1312 Videm
Dobrepolje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,159.363,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe: Mercator d.d., sektor ET, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 529.947,25 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop splošno prehrambeno blago: ERASV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,977.458,77 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev
za sklop sendviči: Pekarna Blatnik d.o.o.,
Podgorica 25, 1312 Videm Dobrepolje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,822.130 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Srednja šola za gostinstvo in turizem v
Ljubljani
Št. 795/05
Ob-35070/05
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) 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:
15.80.00.00-6.
II.5) Kratek opis: nakup splošnih prehrambenih izdelkov – po posameznih sklopih – 47 sklopov.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 112,212.461 SIT brez DDV;
121,750.520 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: na podlagi navedenih meril iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 34/05: 1., 11., 23., 26., 27.,
32. in 39. sklop: Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
6,386.317,67 SIT brez DDV; 6,929.154,67
SIT z 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. 34/05: 3., 4., 5., 20., 24.,
25., 29., 34., 36., 45. in 47. sklop: Mercator
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): pogodbena cena 15,607.509,61
SIT brez DDV; 16,934.147,92 SIT z 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. 34/05: 2., 21. in 37. sklop:
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Krnc d.o.o., Mestne njive 14, 8000 Novo
mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 1,081.460
SIT brez DDV; 1,173.581,80 SIT z 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. 34/05: 46. sklop: Pems
d.o.o., Trebinjska ulica 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 5,165.720
SIT brez DDV; 5,604.806,20 SIT z 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. 34/05: 19. sklop: Peka
peciva Terezija Gradišar s.p., Sp. Duplje 14,
4203 Duplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 1,192.320
SIT brez DDV; 1,293.667 SIT z 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. 34/05: 6., 7., 9., 10., 12. in
14. sklop: Žito prehrambena industrija d.d.,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
6,631.203,05 SIT brez DDV; 7,194.853,29
SIT z 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. 34/05: 16., 22., 30. in 31.
sklop: ERA – SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 5,826.420
SIT brez DDV; 6,321.665,70 SIT z 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. 34/05: 33. sklop: Podravka
d.o.o. Ljubljana, Cesta v Gorice 40, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 291.060
SIT brez DDV; 315.800,10 SIT z 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. 34/05: 40. sklop: Fructal
živilska industrija d.d., Tovarniška 7, 5270
Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 264.000
SIT brez DDV; 286.440 SIT z DDV.
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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. 34/05: 13. sklop: Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 25.714,29
SIT brez DDV; 27.900 SIT z 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:
2. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 43 z dne 29. 4.
2005, Ob-11725/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo za 8., 15.,
17., 18., 35., 38., 41., 42., 43. in 44. sklop
predmetnega javnega naročila v skladu s
prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 ni bilo
oddano.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 8/31
Ob-35193/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 6/05.
II.5) Kratek opis: dobava strojne in programske opreme za identiﬁkacijo praznjenja in tehtanja posod.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena brez davka: 70 točk,
– dobavni rok z montažo: 15 točk,
– reference za identiﬁkacijo in tehtanje posod – nad 100 vozil v državah EU:
10 točk,
– garancijski rok – 2 ali več let: 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. B 6/05: Vigrad d.o.o. Celje, Kocbekova cesta 30a, 3202 Ljubečna,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,712.000 SIT;
najnižja ponudba 31,712.000 SIT, najvišja
ponudba 31,712.000 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: JR B 6/05.
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; Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005,
Ob-26796/05.
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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: 8. 12. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-35195/05
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:
Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-91-27, faks 01/587-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OSP-INFO-01/05.
II.5) Kratek opis: javni razpis za sklenitev okvirnega sporazuma za nakup/leasing računalniške opreme.
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. OSP-INFO-01/05:
1. TrendNET d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Svečko, Šlandrova 6a, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/586-30-33, faks 03/586-17-90,
elektronska pošta: info@trendnet.si, internetni naslov: www.trendnet.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OSP-INFO-01/05:
2. Unistar LC d.o.o., kontaktna oseba: Borut
Rajh, Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-55-502, faks 01/47-55-600,
elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si, internetni naslov: www.unistarlc.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OSP-INFO-01/05:
3. Marand Inženiring d.o.o., kontaktna
oseba: Matjaž Žnidaršič, Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/283-33-77, faks 01/283-33-88, elektronska pošta: info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OSP-INFO-01/5: 4. Comtron
d.o.o., kontaktna oseba: Aleksander Žišt, Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/30-03-541, faks 02/30-03-550, elektronska pošta: aleks.zist@comtron.si, internetni
naslov: www.comtron.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: OSP-INFO-01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005,
Ob-18581/05.
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: 9. 12. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana

Ob-35200/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633, elektronska pošta: Info@cerknica.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: 67000-28/2005.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
odrske tehnike in scenske razsvetljave
za Kulturni dom v Cerknici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 67000-28/2005:
TSE, d.o.o., kontaktna oseba: Ivo Kovše,
Tržaška 126, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-25-400, faks 01/42-37-190, elektronska pošta: prodaja@tse.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,448.777,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-27643/05, stran 7483 z dne
14. 10. 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: 12. 12. 2005.
Občina Cerknica
Št. 025-20/2005
Ob-35229/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod
za gozdove Slovenije, kontaktna oseba: Mateja
Garafolj, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si,
internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: krma – koruza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,824.884,79 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. 025-20/2005 – sklop
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9: Veriga Trebnje
d.o.o., kontaktna oseba: Pavel Jurglič, Mala
loka 12, 8212 Velika loka, Slovenija, tel.
07/348-81-80, faks 07/348-84-97.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,080.000 SIT.
Valuta: 30 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-23901/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 66305-33/2005-11
Ob-35233/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Dunja Bubanj,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/232-07-67, faks 01/232-19-48, elektronska pošta: dunja.bubanj@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za Center za socialno delo Škofja Loka.
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. 55/2005: Lesnina MG
oprema, d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,911.316,40 SIT z
DDV; najnižja ponudba 20,911.316,40 SIT
z DDV, najvišja ponudba 26,292.380 SIT
z DDV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 6518 081-2344705 z dne 2. 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: 12. 12. 2005.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-35236/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola borcev za severno mejo,
kontaktna oseba: Marica Kreft, Borcev za
severno mejo 16, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/320-00-50, faks 02/320-00-48.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01/05 – sukcesivna dobava prehrambenega blaga.
II.5) Kratek opis:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost: 6,000.000 SIT);
2. skupina: meso, mesni izdelki in ribe
(okvirna vrednost: 20,500.000 SIT);
3. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki (okvirna vrednost: 8,500.000
SIT);
4. skupina: razni prehrambeni izdelki
(okvirna vrednost: 5,000.000 SIT);
5. skupina: žito, mlevski izdelki in testenine (okvirna vrednost: 3,000.000 SIT);
6. skupina: sveže sadje in zelenjava
(okvirna vrednost: 6,000.000 SIT);
7. skupina: zamrzjena in konzervirana
hrana (okvirna vrednost: 3,000.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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1. cena brez davka – 80%,
2. plačilni rok – 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d. PE Maribor; Maribor;
Agroind Vipava d.d., Ajdovščina; Mlekarna
Celeia d.o.o., Petrovče; Ledo d.o.o., Ljubljana;
2. skupina: meso in mesni izdelki in ribe:
Babič Stevan s.p., Maribor; MIR d.d., Gornja
Radgona; Bračič Igor s.p., Maribor; Perutnina Ptuj d.o.o., Ptuj; Brumec Ručigaj d.o.o.,
Mengeš; Ledo d.o.o., Ljubljana;
3. skupina: kruh, pekovski in slaščičarski
izdelki: PPS Ptujske pekarne d.o.o., Ptuj;
Pekarna Postojna d.o.o., PE Ptuj, Ptuj; Kruh
– Pecivo d.d., Maribor;
4. skupina: razni prehrambeni izdelki:
ERA-SV d.o.o., Ptuj; Droga Kolinska d.d.,
Ljubljana; Fructal d.d., Ajdovščina;
5. skupina: žito, mlevski izdelki, testenine: Mlinotest d.d., Maribor; Kruh – Pecivo
d.d., Maribor; ERA-SV d.o.o., Ptuj;
6. skupina: sveže sadje in zelenjava: Pitus d.o.o., Zg. Kungota; PAF d.o.o., Lenart;
Intersad d.o.o., Beltinci; Pliberšek Silvo,
Kamnica;
7. skupina: zamrznjena in konzervirana hrana: Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš;
ERA-SV d.o.o., Ptuj; Kruh – Pecivo d.d.,
Maribor; Mercator SVS d.d. Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 195.300
SIT; najvišja ponudba 18,676.100 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 25.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25371/05 z dne 23. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Osnovna šola borcev za severno mejo
Maribor
Ob-35400/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Vrhovci, kontaktna oseba:
Marjanca Vampelj, Cesta na Bokalce 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/423-03-70,
faks 01/256-74-65.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za obdobje
od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008, za potrebe
šolske prehrane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 69 mio SIT za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 82 točk,
– ﬁksnost cen do 8 točk,
– plačilni pogoji do 6 točk,
– lastna proizvodnja do 2 točki,
– odzivni čas do 2 točki.

Stran

9213

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: meso in
mesni izdelki: Mesnine dežele kranjske d.d.,
kontaktna oseba: Tomaž Trček, Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-25-03, faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 6,913.500,10
SIT, najvišja ponudba: 11,275.200,17 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. 1. sklop: meso in
mesni izdelki: MIR Mesna industrija Radgona d.d., kontaktna oseba: Terezija Balažic, Ljutomerska cesta 28 A, 9250 Gornja
Radgona, Slovenija, tel. 02/564-91-62, faks
02/561-17-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 6,913.500,10
SIT, najvišja ponudba: 11,275.200,17 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. 1. sklop: meso in mesni
izdelki: Oblak Janez s.p., kontaktna oseba:
Janez Oblak, Delavska 18, 4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/510-56-62, faks 04/510-56-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 6,913.500,10
SIT, najvišja ponudba: 11,275.200,17 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. 2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Brumec,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 403.800,01
SIT, najvišja ponudba: 541.728,01 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. 3. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., kontaktna oseba: Primož Plahuta,
Vinarska c. 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,174.673,04
SIT, najvišja ponudba: 7,728.561,93 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. 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna
oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,174.673,04
SIT, najvišja ponudba: 7,728.561,93 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. 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna
oseba: Igor Podgrajšek, Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00, faks
01/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,174.673,04
SIT, najvišja ponudba: 7,728.561,93 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. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Mlinotest d.d., kontaktna
oseba: Jana Krašna, Tovarniška c. 14, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-45-00,
faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 11,891.986,35 SIT, najvišja ponudba:
15,027.025,41 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. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 11,891.986,35 SIT, najvišja ponudba:
15,027.025,41 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. 5. sklop: žita in
mlevski izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba:
Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 226.522,12
SIT, najvišja ponudba: 683.330,01 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. 6. sklop: sadje in
zelenjava: Mercator d.d., Sektor eksterne
trgovine, kontaktna oseba: Srečo Trope,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,298.760,45 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. 7. sklop: konzervirani
izdelki: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna
oseba: Teja Brunček, Motnica 11/1, 1236
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Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks
01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,253.233,58
SIT, najvišja ponudba: 3,972.927,30 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. 7. sklop: konzervirani izdelki: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, kontaktna oseba: Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,253.233,58
SIT, najvišja ponudba: 3,972.927,30 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. 8. sklop: zamzrnjena živila: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska c. 442, 1291
Škoﬂjica, Slovenija, tel. 01/366-60-90, faks
01/366-65-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,464.285,75
SIT, najvišja ponudba: 5,308.542,66 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. 8. sklop: zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Aleš Brumec, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/560-91-50, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,464.285,75
SIT najvišja ponudba: 5,308.542,66 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. 9. sklop: sadni sokovi,
sirupi: Nektar&Natura d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Kamniška cesta 24, 1235
Radomlje, Slovenija, tel. 01/729-84-07, faks
01/729-84-07.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,177.400,03
SIT, najvišja ponudba: 7,454.575,20 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. 9. sklop: sadni sokovi, sirupi: Fructal d.d., kontaktna oseba:
Dolenc Melita, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-13-04, faks
05/369-13-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,177.400,03
SIT, najvišja ponudba: 7,454.575,20 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. 10. sklop: ostala živila:
Era-Sv d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja
Štimulak, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, Slovenija,
tel. 02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,040.298,02
SIT, najvišja ponudba: 3,837.343,04 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10. sklop: ostala
živila: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,040.298,02
SIT, najvišja ponudba: 3,837.343,04 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:
8. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 26.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 85 z dne 23. 9.
2005, Ob-25550/05.
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: 12. 12. 2005.
Osnovna šola Vrhovci
Št. 133
Ob-35401/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Kočevje, kontaktna
oseba: Paternus Jasna, Roška cesta 22,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-02-35,
faks 01/893-02-24, elektronska pošta: jasna.paternus@dsokocevje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,000.000 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:
sklop 1: Mesarstvo Bradač s.p., kontaktna
oseba: Marjan Bradač, Ljubljanska cesta 45,
1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-33-00,
faks 01/893-18-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,060.967,74 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: sklop
2: Hrib d.o.o., kontaktna oseba: Romih Darko, Večje brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, Slovenija, tel. 03/746-13-00, faks 03/746-13-23,
elektronska pošta: hrib@siol.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,471.500,46 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: sklop 3, 9: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/530-91-62, faks 01/530-91-70, elektronska pošta: prodaja@brumec.rucigaj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,192.040 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: sklop 4, 5: Pomurske mlekarne d.d., kontaktna oseba: Marieta
Šoštarič, Industrijska ulica 10, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/536-12-21, faks
02/522-13-39, elektronska pošta: sostaric.marieta@pomurske-mlekarne.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,126.820 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: sklop 7, 8: Domači vrt d.o.o., kontaktna
oseba: Danilo Pavlovič, Križevska vas 42,
8330 Metlika, Slovenija, tel. 040/722-000,
faks 07/363-53-40, elektronska pošta: domacivrt@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,822.112,16 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: sklop 6, 10: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,448.838,71 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 11: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska c. 442, 1291
Škoﬂjica, Slovenija, tel. 01/366-60-90, faks
01/366-65-22, elektronska pošta: pekarna.pecjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,390.868,07 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:
sklop 12: Jata Emona d.d., kontaktna oseba: Darja Galin, Agrokombinatska 84, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/528-12-26, faks
01/528-15-26, elektronska pošta: narocilaJJ@jata-emona.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: 480.940,10 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: sklop 13: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ul. 1,
1544 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-98,
faks 01/472-15-04, elektronska pošta: dusan.urbajs@kolinska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 192.068,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 14, 15, 16, 17: Mercator d.d., kontaktni osebi: Trope Srečko, Rogelj Lidija, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-84-72, elektronska pošta: srecko.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,224.679,76 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:
1. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 70 z dne 16. 9.
2005, Ob-24434/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2005.
Dom starejših občanov Kočevje
Št. 011-04-2/2005
Ob-35414/05
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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
varnostnih ograj za potrebe interventne
zamenjave na državnih cestah v RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 233,333.333 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-126: Kveder
d.o.o., Zadobrova 135, 3211 Škofja vas,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 232,007.300 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne
29. 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: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35415/05
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: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v
RS za leto 2005:
– sklop 1 – območje Maribor, Ptuj, Murska Sobota.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,672.608 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-022: Electrum Radenci
d.o.o., Prešernova ulica 10, 9252 Radenci,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,672.608 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. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 26-28 z dne
18. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35416/05
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: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v
RS za leto 2005:
– sklop 2 – območje Koper, Nova Gorica,
Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,960.380 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-022: MEBLO A+A d.o.o.,
Industrijska cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,960.380 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. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 26-28 z dne
18. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35417/05
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: blago.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava in dobava
prometne signalizacije za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v
RS za leto 2005:
– sklop 3 – območje Celje, Novo mesto,
Kranj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,822.770 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-022: Signaco d.o.o.,
Jemčeva 21/b, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,681.964 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 26-28 z dne
18. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Gradnje
Št. 8/29
Ob-34690/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 5/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je ureditev garaže in mehanične delavnice za deponijsko mehanizacijo na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje
v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 31,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – največ 80 točk,
– rok izvedbe – največ 20 točk.
Skupaj: 100 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR G 5/05: Rima
d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Ratej, Cesta 30. avgusta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/54-66-180, faks 01/54-66-185.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): ena prispela ponudba
49,178.792,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR G 5/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26074/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-34706/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler, Cesta krških žrtev 14, 8270
Krško, Slovenija, tel. +386/7/498-11-00,
faks +386/7/492-22-21, elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov:
www.krško.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/008/1.
II.5) Kratek opis: projekt Kanalizacija
Krško obsega projektiranje in izgradnjo kanalizacijskih kanalov v dolžini
16,65 km, 6 zadrževalnih bazenov ter
4 črpališčnih mest.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena skupna vrednost projekta
je 1.510,909.879,40 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika,
3. reference ključnega osebja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Primorje d.d., kontaktna oseba:
Stane Trebižan, Vipavska cesta 3, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-03-52,
faks 05/369-03-10, elektronska pošta: stane.trebizan@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 977,914.705,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/
008/1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22177/05 z dne 12. 8. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: EU – Kohezijski
sklad (projekt: Wastewater Treatment Of
Down Stream Sava River Basin – Sewage
System Krško; Project No 2002/SI/16/P/PE/
008/1).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2005.
Občina Krško
Ob-34722/05
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, kontaktna oseba: Uroš Nučič, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/30-94-315, faks
00386/(0)1/30-94-230, elektronska pošta: uroš.nucic@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Vrsta naročnika: centralna 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: 402-00-8/2004-75.
II.5) Kratek opis: ureditev Meže v Mežici
– II. in III. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 86,000.000 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. 402-00-8/2004-75: Podjetje za urejanja hudournikov, d.d., Ljubljana,
Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 66,978.715,35 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.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-75.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21097/05 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: 5. 12. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-34827/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Podčetrtek, kontaktna oseba:
Magda Jurjec, Trška cesta 5, 3254 Podčetrtek, Slovenija, tel. 03/818-27-80, faks
03/582-91-98, elektronska pošta: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si, internetni naslov: www.podcetrtek.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja občinske
stavbe z vsemi gradbenimi, obrtniškimi
in inštalacijskimi deli.
IV.1) Vrsta postopka: 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:
– ponudbeno ceno,
– rok dokončanja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 41410-004/2005:
GIC Gradnje, d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Cajzek, Sv. Florjan 120, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/81-82-830,
faks 03/81-82-888, elektronska pošta:
gradnje@gic-gradnje.si, internetni naslov:
www.gic-gradnje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 112,002.286
SIT, najvišja ponudba 122,436.555 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: 41410-004/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-25683/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2005.
Občina Podčetrtek
Št. 2568/2005
Ob-34861/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Vilian Jerman, Verdijeva 10, 6000 Ko-
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per, Slovenija, tel. +386/5/664-62-67, faks
+386/5/664-62-92, elektronska pošta: vilian.jerman@koper.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja severne obvoznice v Kopru z vsemi spremljajočimi
komunalnimi napravami.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 995,016.000 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-G-5/2005:
SCT d.d., kontaktna oseba: Zorko Cerar,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/58-98-601, faks +386/1/58-98-630,
elektronska pošta: cestni.program@sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 618,752.413,70 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: K351-3/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 2005-6865/05 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: 5. 12. 2005.
Mestna občina Koper
Ob-35024/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, elektronska pošta: vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni
naslov: http://www.komunala-trebnje.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: 2/2005.
II.5) Kratek opis: obnova obstoječe kanalizacije Stari trg – Trebnje – I. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 51,000.000 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:
KPL d.o.o., družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring,
Tbilisijska 61, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-92-00, faks 01/476-93-02, elektronska pošta: kpl@kpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
32,827.145,57 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 10. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-21993/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Komunala Trebnje d.o.o.
Ob-35025/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, elektronska pošta: vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni
naslov: http://www.komunala-trebnje.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: 3/2005.
II.5) Kratek opis: zbirno-sortirni center
Globoko pri Trebnjem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
I. faza: 40,000.000 SIT,
II. faza: 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
CGP d.d., cestno in gradbeno podjetje, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/394-27-00, faks 07/394-27-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
107,247.011,42 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: 3/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-21992/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Komunala Trebnje d.o.o.
Ob-35026/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, elektronska pošta: vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni
naslov: http://www.komunala-trebnje.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: 5/2005.
II.5) Kratek opis: obnova vodovoda
Gornje Prapreče–Krtina.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 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: Komunalne gradnje Grosuplje d.o.o.,
Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/781-81-00, faks 01/786-22-55,
781-81-16, elektronska pošta: kgg@siol.net,
internetni naslov: http://www.komunalnegradnje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 32,490.939
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: 5/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-21994/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Komunala Trebnje d.o.o.
Ob-35027/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Trebnje d.o.o., kontaktna oseba: Tone Gričar, inž. gr., Goliev trg 9, 8210
Trebnje, Slovenija, tel. 07/348-12-60, faks
07/348-12-82, elektronska pošta: vodja.investicij@komunala-trebnje.si, internetni
naslov: http://www.komunala-trebnje.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: 6/2005.
II.5) Kratek opis: obnova obstoječe kanalizacije Roje–Mirna.
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:
KPL d.o.o., družba za gradnjo in vzdrževanje cest, zelenih površin ter inženiring,
Tbilisijska 61, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-92-00, faks 01/476-93-02, elektronska pošta: kpl@kpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
36,140.851,07 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: 6/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005,
Ob-23439/05.
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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: 6. 12. 2005.
Komunala Trebnje d.o.o.
Ob-35192/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Portorož d.o.o., kontaktna oseba:
Ljubo Milič, Sečovlje 19, 6333 Sečovlje, Slovenija, tel. 05/672-25-25, faks 05/672-25-30,
elektronska pošta: ljubo.milic@portoroz-airport.si, internetni naslov: www.portoroz-airport.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.230.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/2005-G/P.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za
obnovo maneverskih površin in ploščadi ter svetlobno navigacijskih sistemov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02/2005-G/P: SCT d.d.,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/434-52-04, faks 01/434-52-80, elektronska pošta: sct@sct.si, internetni naslov:
www.sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 218,428.736,67 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: 02/2005-G/P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 8. 10. 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: 9. 12. 2005.
Aerodrom Portorož d.o.o.
Št. 110-1/05
Ob-35221/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-75, faks 01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.21.1.20-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00109.
II.5) Kratek opis: AC Slivnica–Pesnica;
pododsek Zrkovska cesta–Pesnica od
km 10+847 do km 17+150; gradnja viadukta Rondo 10-3, 6-10.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,600.000 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:
J.V. Vegrad d.d. + Ginex International d.o.o.
+ GP Mostogradnja AD + CPK d.d., kontaktna oseba: Branko Štrekelj, univ. dipl.
inž. grad., Stari Trg 35, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1.578,270.312 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00109.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 26-28/05 z dne 18. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-35222/05
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: 42.33.1.20-6, dodatni predmeti:
452.21.1.21-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00208.
II.5) Kratek opis: izgradnja HC Razdrto-Vipava; Rebernice od km 6,280 do km
10,100 z viaduktoma Barnica in Tabor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5.500,000.000 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:
J.V. Primorje d.d. + SCT d.d. + SGP Kraški
zidar d.d. - za sklop 1, kontaktna oseba: Robert Ozbič, univ. dipl. inž. grad., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.544,368.271,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00208.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 50/05 z dne 20. 5. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-35399/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza na Primorskem, kontaktna oseba: Denis Petelin Žerovnik, Titov trg 4,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/625-00-25,
faks 05/625-00-26, elektronska pošta: rektorat@upr.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba GOI del na
objektu: rektorat Univerze na Primorskem in Fakulteta za humanistične študije v Kopru.
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: Makro 5 gradnje d.o.o.,
kontaktna oseba: Mitja Žigante, Obrtniška
5, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-56-00,
faks 05/663-56-10, elektronska pošta: makro5@makro5.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 871,462.223,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 58 z dne 17. 6.
2005, Ob-16984/05.
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: 12. 12. 2005.
Univerza na Primorskem
Št. 011-04-2/2005
Ob-35408/05
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:
45233128-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev vozišča in
pločnikov ob cesti R2-423/1226 Nova
vas–Črnolica od km 0+620 do km 2+124.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 126,700.000 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-097: 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 140,363.223 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 58 z dne 17. 6.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35409/05
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:
45233128-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: odprava nastalih poškodb na cesti R1-219/1242 zaradi povečanih prometnih obremenitev zaradi
gradnje AC odsekov Smednik-Krška vas
in Krška vas-Obrežje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 111,224.992 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-169: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 111,224.992 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; Uradni list RS, št. 82 z dne 9. 9.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35410/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233280-5.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: postavitev protihrupne ograje na odseku ceste skozi G-10/295
Domžale–Črnuče.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,505.317 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-061: 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 15,505.317 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 52 z dne 27. 5.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št.011-04-2/2005
Ob-35411/05
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:
45233162-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: daljinska kolesarska
pot KD 921200, odsek Muta–Zg. Vižinga
1. faza
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,269.031 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-103: Gradnje IGEM
d.o.o., Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,269.031 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 58 z dne 17. 6.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Stran

9220 /

Št.

112-113 / 16. 12. 2005

Št. 011-04-2/2005
Ob-35412/05
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:
45233162-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba kolesarske
poti Lesce–Bled, pododsek Lesce–uvoz
Šobec, od km 0.000 do km 0.420.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,334.020 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-103: Gradnje IGEM
d.o.o., Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,334.020 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35413/05
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:
45233141-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba oziroma ured.
drenaže, prepustov, muld in kanalizacije,
izkop in ureditev jarkov ter sanacija objektov odvodnjavanja na 21 odsekih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,169.625 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-135: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,169.625 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 64 z dne 8. 7.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 3592-321/2003
Ob-35549/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) 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): 500,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 05/321328.
II.5) Kratek opis: gradnja komunalne
infrastrukture po Ulici Franca Nebca v
Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 108,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 95%,
– višina letnega prometa 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 05/321328: 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 106,903.175,91 SIT
z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 9,986.203,94 SIT.
Delež: 10%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 05/321328.
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; Ob-21346/05 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: 12. 12. 2005.
Mestna občina Ljubljana

Storitve
Št. 5/46/05

Ob-34850/05

Zavrnitev vseh ponudb
V javnem naročilu za izvedbo storitve:
projekt – posodobitev poslovnega informa-

cijskega sistema (PIS), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71-72 z dne 29. 7. 2005,
Ob-21158/05, naročnik Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, v skladu z določili 76.
in 77. člena ZJN-1, zavrača vse ponudbe.
Naročnik bo pripravil nov razpis.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 5/46/05

Ob-34851/05

Zavrnitev vseh ponudb
V javnem naročilu za izvedbo storitve:
izgradnja in najem komunikacijskih točk
za dostopno omrežje ZDM, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 82 z dne 9. 9. 2005,
Ob-23896/05, naročnik Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, v skladu z določili 76.
in 77. člena ZJN-1, zavrača vse ponudbe.
Naročnik bo pripravil nov razpis.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-34710/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Matjaž Pirc,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-277, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Matjaz.pirc@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 8.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izdelava dolgoročne
študije oskrbe s pitno vodo v Občini Krško.
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. 1/VVS: Region d.o.o.,
kontaktna oseba: mag. Vojko Bibič, Cesta
prvih borcev 11, 2850 Brežice, Slovenija, tel.
07/49-66-551, faks 07/49-64-590, elektronska pošta: irena@gemis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudbena cena
14,900.000 SIT (samo ena pravilna ponudba).
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: 352-05-7/2005
0604.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22254/05 z dne 12. 8. 2005.
Občina Krško
Št. 404-08-20/2002-624
Ob-34723/05
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,
faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-27/2002/56-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje brošure »Izvajanje podpore države gostiteljice v
RS«.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-27/2002/56
– II. faza OMP: Littera picta d.o.o., kontaktna oseba: Irena Celar, Rožna dolina
c. IV/32-34, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
244-21-00, faks 244-21-21, elektronska
pošta: info@tiskarna.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim ponudnikom znaša 1,166.500 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.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-20/2002-624.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 2568/2005
Ob-34860/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Vilian Jerman, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/664-62-67, faks
+386/5/664-62-92, elektronska pošta: vilian.jerman@koper.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije za ankaransko vpadnico.
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. JNVVS-8/2005: PNG Projekt nizke gradnje
Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Pugelj, Komanova ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/58-90-310, faks
+386/1/58-90-320, elektronska pošta: simona.osredkar@png.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,618.949 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: K3513-25/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2005 1733-2455705 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: 5. 12. 2005.
Mestna občina Koper
Ob-34863/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, kontaktna
oseba: dr. Primož Florjanc, dr. vet. med.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386(0)1/300-13-00,faks00386(0)1/300-13-56,
elektronska pošta: vurs@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/vurs/razpisi.php.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: za izvajanje analiz na
salmonelo in ugotavljanje protimikrobne
občutljivosti za izvedbo temeljne študije
o razširjenosti salmonele v brojlerskih
jatah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 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) storitve lahko zagotovi samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki
so: tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7/2005: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Nacionalni Veterinarski inštitut, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/477-93-53,
faks 00386 (0)1/283-40-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,065.022 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) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Veterinarska uprava RS
Ob-35019/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Danilo Šalamon, dipl. inž. str.,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 00386/2/22-01-419, 041/73-68-73,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta: danilo.salamon@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35213-18/2005-0800/DŠ.
II.5) Kratek opis: izdelava dokumentacije za prijavo projekta v program Ministrstva za okolje in prostor za pridobitev
sredstev iz kohezijskega sklada EU.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo : najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35213-08/2005-0800/DŠ:
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-90-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 72,864.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 12. 2005.
Mestna občina Maribor
šT. 054/05
Ob-35036/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC VZ-6-008/05-S.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje Compuware programske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17 mio SIT brez DDV letno.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: povezani z zaščitno izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: vzdrževanje Compuware
programske opreme: Compuware Austria
GmbH, Mariahilfer Straße 37-39, 1060 Dunaj, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64.747,50 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 054/05
Ob-35038/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC VZ-5-006/05-S.
II.5) Kratek opis: pogarancijsko vzdrževanje računalniške opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,5 mio SIT brez DDV za obdobje
treh let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 1: pogarancijsko vzdrževanje namizne računalniške opreme (na
klic): Oria Computers, d.o.o., Podvine 36,
1410 Zagorje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.400 SIT; najnižja ponudba 6.400 SIT, najvišja ponudba 13.100
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: sklop 2: pogarancijsko
vzdrževanje strežnikov (na mesečni pavšal):
S&T Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2, 1231
Ljubljana-Črnuče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 105.500 SIT; najnižja ponudba 105.500 SIT, najvišja ponudba
190.000 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: sklop 3: pogarancijsko
vzdrževanje optičnih bralnikov (na mesečni
pavšal): ni izbire.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: sklop 4: vzdrževanje
programske opreme HP Openview – NNM:
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Hermes SoftLab, d.d., Litijska 51, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,170.000 SIT; najnižja
ponudba 3,170.000 SIT, najvišja ponudba
3,170.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16061/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 054/05
Ob-35039/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC VZ-4-005/05-S.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje IBM opreme centralnega vozlišča.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110 mio SIT brez DDV letno.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: vzdrževanje IBM opreme
centralnega vozlišča: IBM Slovenija, d.o.o.,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 103 mio SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-35042/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC VZ-3-002/05-S.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje STK robotne enote.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12 mio SIT brez DDV letno.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: vzdrževanje STK robotne
enote: ITS Intertrade sistemi, d.o.o., Leskoškova 6, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,3 mio 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. 3. 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: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 054/05
Ob-35043/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/30-77-329, faks +386/1/23-12-667,
elektronska pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si,
internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 5.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PE IC GSM-2-001/05-S.
II.5) Kratek opis: oskrba delavcev ZZZS
s storitvami mobilne telefonije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,3 mio SIT brez DDV letno.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: oskrba delavcev ZZZS
s storitvami mobilne telefonije: Mobitel, d.d.,
Vilharjeva 23, 1537 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,3 mio 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. 3. 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: 6. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-35050/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Srednja šola za gostinstvo in turizem
v Ljubljani, kontaktna oseba: Tanja Zidar,
Preglov trg 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/540-92-40, faks 01/540-85-89.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 02/05.
II.5) Kratek opis: čiščenje prostorov
šole.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– ﬁksnost ponudbene cene,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Čistoča d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, 1236
Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,202.048 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.

Št.

112-113 / 16. 12. 2005 /

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Srednja šola za gostinstvo in turizem v
Ljubljani
Št. 110-1/05
Ob-35220/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.51.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00452.
II.5) Kratek opis: HC Koper-Dragonja:
izvedba aerosnemanja 1,728-4,427.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Geodetski zavod Slovenije d.d., kontaktna oseba: Franci Vrhovec,
univ. dipl. inž. geod., Zemljemerska ul. 12,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,648.243,33 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: 2005/00452.
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: 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: 9. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-35223/05
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:
742.31.1.00-8.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00417.
II.5) Kratek opis: izdelava študije variant (PŠ) s predlogom najustreznejše variantne rešitve (PNV) za navezovalno cesto
Jeprca–Stanežiče.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,500.000 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: LUZ d.d., kontaktna oseba: Tomaž Blaž,
univ. dipl. inž. grad., Vojkova 57, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,479.256 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: 2005/00417.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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: 9. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-35231/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Banka Slovenije, kontaktna oseba: Rok
Černe, Slovenska 35, 1505 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386(0)1/47-19-457, faks
00386(0)1/25-15-516, elektronska pošta:
Razpis-sap-pravila2005@bsi.si, internetni
naslov: http://www.bsi.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 08.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-rac-01/2005.
II.5) Kratek opis: storitev obsega 3 sklope:
A) svetovanje pri prilagoditvi SAP R/3
(moduli CFM, BA) računovodskim pravilom ESCB in zahtevam poročanja (v nadaljevanju: sklop A);
B) svetovanje pri konverziji modulov
SAP R/3 na novo valuto (v nadaljevanju:
sklop B);
C) programiranje (v nadaljevanju:
sklop C).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop A: 18,000.000 SIT,
– sklop B: 8,000.000 SIT,
– sklop C: 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
I. Merila za sklop A, B in C:
a) cena svetovanja,
b) usposobljenost in reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Jav-raz-rac-01/2005:
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– sklop A in sklop B: SAP d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Magjar, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/58-81-255, faks +386/1/58-81-385,
elektronska pošta: Info.slovenija@sap.com,
internetni naslov: www.sap.com;
– sklop C: IDS Scheer, Poslovne informacijske rešitve, kontaktna oseba: Nevenka Ribnikar, Šmartinska cesta 152G, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/587-47-11,
faks +386/1/587-47-12, elektronska pošta: info@ids-scheer.si, internetni naslov:
www.ids-scheer.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena sklop A: 18,000.000
SIT, sklop B: 8,000.000 SIT, sklop C:
9,986.752,65 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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19101/05 z dne 8. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 12. 2005.
Banka Slovenije
Št. 404-08-352/2005-22
Ob-35396/05
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, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 306/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: pranje, kemično čiščenje in drobna popravila opreme, čiščenje
jogi vzmetnic ter posteljnih vzglavnikov,
in sicer v naslednjih sklopih:
A) pranje, kemično čiščenje in drobna
popravila opreme po skupinah lokacij:
1. Ankaran, Debeli rtič;
2. Cerklje, Novo mesto, Brežice;
3. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska
Sobota;
B) čiščenje jogi vzmetnic in posteljnih
vzglavnikov: vse lokacije MORS po Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): okvirna vrednost za obdobje 24 mesecev:
A) sklop: ca. 285,000.000 SIT,
B) sklop: ca. 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. MORS 306/2005ODP – sklop A) pranje, kemično čiščenje in
drobna popravila opreme, skupina lokacij
1: Pralnica Lucija d.o.o., kontaktna oseba:
Igor Tomazin, Liminjanska 102, 6320 Portorož, Slovenija, tel. 05/61-73-200, faks
05/61-73-277, elektronska pošta: pralnica.Lucija@siol.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): okvirna letna vrednost
pogodbe je ca. 1,000.000 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:
javno naročilo št. MORS 306/2005-ODP
– sklop A) skupina lokacij 3: Kemična čistilnica Maribor d.o.o., kontaktna oseba: Anton
Potisk, Gorkega ulica 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/330-10-14, faks 02/331-68-38,
elektronska pošta: Kemicnac09@volja.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): okvirna letna vrednost
pogodbe je ca. 55,420.000 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:
javno naročilo št. MORS 306/2005-ODP
– sklop B): Usluga Šiška d.o.o., kontaktna
oseba: Zoran Kocmur, Derčeva 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-32-285, faks
01/51-32-284, elektronska pošta: info@usluga-siska.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): okvirna letna vrednost
pogodbe je ca. 6,250.000 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: 404-08-352/2005-22.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 404-08-352/2005-2, Ob-21841/05
z dne 5. 8. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: v sklopu A) za
skupino lokacij 2. Cerklje, Novo Mesto,
Brežice se naročilo zaradi nepravilnih
ponudb ni oddalo in se postopek oddaje
ponovi.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 011-04-2/2005
Ob-35418/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dokončna PP in ZK
ureditev že rekonstruiranih odsekov državnih cest na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,961.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-129: Zavod ZKPS
Grosuplje d.o.o., Taborska cesta 3, 1290
Grosuplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,961.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 64 z dne 8. 7.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35419/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dokončna PP in ZK
ureditev že rekonstruiranih odsekov državnih cest na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,040.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-129: Cestera d.o.o.,
Ormoška cesta 4, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,040.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 64 z dne 8. 7.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-35420/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dokončna PP in ZK
ureditev že rekonstruiranih odsekov državnih cest na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,502.800 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-129: GEAS d.o.o., Kotnikova 34, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,502.800 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 64 z dne 8. 7.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

nikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.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 predmet, glavni besednjak:
72.21.20.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-558/2005.
II.5) Kratek opis: dograditev, vzdrževanje in administriranje uporabniških programov:
– registri,
– OR poročilo in Sistematizacija (osnovnošolska raven),
– ŠOL-S in Sistemizacija (srednješolska
raven),
– inšpekcijski postopek,
– vzdrževanje spletne strani ministrstva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,950.637,50 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:

Št. 1944/05
Ob-35429/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Pengov, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-89-10, faks 01/518-89-11, elektronska pošta: m.leskovsek@zord.org, internetni naslov: www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN8-5/05-REZ.
II.5) Kratek opis: cestni prevoz
3,600.420 l dieselskega goriva na relaciji
Speyer–Ortnek.
Ponudbo sta predložila dva ponudnika,
vendar ponudbi zaradi previsoke ponujene
cene komercialno nista sprejemljivi in ju zato
ni bilo mogoče sprejeti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2005.
ZORD Slovenija

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju

Ob-35554/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: mag. Bojan Rebevšek, Kot-

Blago
Št. 102/4796/2005
Ob-35066/05
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:
Martin Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Martin.Hostnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 152/2005.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
kablov 110 kV in kabelske opreme za objekt DV 2x110 kV Toplarna – Polje – Beričevo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.000,342.770 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. 152/2005: Konzorcij ABB

Stran

9225

(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: K&S Consulting d.o.o, kontaktna oseba: Janez Kotar,
Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/477-66-35, faks +386/1/477-66-35,
elektronska pošta: info@ks-con.si, internetni naslov: http://www.ks-con.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,950.637,50 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: 404-558/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2005.
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: 12. 12. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport

d.o.o. – Elektronabava d.o.o., kontaktna
oseba: Viktor Hribar, Koprska ulica 92, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/244-54-46,
faks ++386/1/244-54-90, elektronska pošta:
Viktor.hribar@si.abb.com, internetni naslov:
www.abb.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.000,342.770 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 152/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 1.000,342.770 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 11. 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. 85 z dne 23. 9. 2005 in EU št. 2005/S
183-181160 z dne 22. 9. 2005.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 10 z dne
4. 2. 2005.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 12. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Ob-35202/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava peska in betona.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56,953.800 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. 14: SGP Zasavje d.d.,
kontaktna oseba, Marjan Bohorč, Savinjska cesta 15, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-550, faks 03/56-27-343.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,953.800 SIT.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi računa.
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: 13.

Javni razpisi
Ob-34853/05
Obvestilo
Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, Ljubljana, je v Uradnem listu
RS, št. 93 dne 21. 10. 2005 objavila javni
razpis za soﬁnanciranje izdelave in postavitve obvestilnih tabel n(VII-1 ali VII-1.1.) pred
izvozi avtocest v Republiki Sloveniji. V zvezi
z objavljenimi razpisom Slovenska turistična
organizacija vse zainteresirane subjekte obvešča, da je razpisan dodaten rok za oddajo
vlog na razpis, in sicer lahko vlagatelji poleg
do že razpisanih datumov vloge predložijo
tudi do 20. 12. 2005 do 10. ure.
V vseh ostalih delih ostaja razpis nespremenjen.
Slovenska
turistična
organizacija
vabi zainteresirane, da si razpisno dokumentacijo ogledajo na spletni strani
www.slovenia.info/board ali jo dvignejo na
naslovu, objavljenem v javnem razpisu.
Slovenska turistična organizacija
Št. 12677/05
Ob-35055/05
V skladu s Pravili za promet z nepremičninami, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1: parc. št. 471/4, njiva
v izmeri 223 m2 vpisana pri vl. št. 625, k.o.
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V.4.2) Javno naročilo št. 14.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
56,953.800 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni od
dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
91/05, Ob-27326/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 12. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Kopriva, zemljišče se po planu nahaja v ureditvenem območju naselja Kopriva P7-N4,
pogodbena vrednost zemljišča je 1,294.493
SIT, od česar znaša vrednost zemljišča
1,078.744 SIT, 20% DDV pa znaša 215.749
SIT.
Zaporedna št. 2: parc. št. 35/37 pašnik v izmeri 395 m2 vpisana pri vl. št. 440,
k.o. Založe, zemljišče je po planu stavbno
zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča
je 2,256.000 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišča 1,880.000 SIT, 20% DDV pa znaša 376.000 SIT.
Zaporedna št. 3: parc. št. 819 njiva v
izmeri 5347 m2 vpisana pri vl. št. 543, k.o.
Leskovec, zemljišče je po planu stavbno
zemljišče, pogodbena vrednost zemljišča je
42,383.881 SIT, od česar znaša vrednost
zemljišča 35,319.901 SIT, 20% DDV pa znaša 7,063.980 SIT.
Zaporedna št. 4: parc. št. 278/2 pot v
izmeri 200 m2 vpisana pri vl. št. 1394, k.o.
Radomlje, zemljišče se po planu nahaja v
stanovanjskem območju, pogodbena vrednost zemljišča je 1,920.000 SIT, od česar
znaša vrednost zemljišča 1,600.000 SIT,
20% DDV pa znaša 320.000 SIT.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, ﬁzične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratiﬁcira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti na naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58,
Ljubljana, najkasneje do 30. 12. 2005, do
12. ure. Na kuverti mora biti pod naslovom
vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Po-

nudba za nakup stavbnega zemljišča – pod
zap. št. _____ – Ne odpiraj«.
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
1-12/2005 za javni razpis. Ponudnikom, ki
na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Ur. l. RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani
ponudnik pod zap. št. 3 pridobiti tudi soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva
za obrambo, ker je zemljišče v katastrski
občini, ki so navedene v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati kupoprodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh
po prejemu pisnega obvestila, da je izbran
kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora
plačati v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe pri čemer se
položena varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj določenem roku ne podpiše
kupoprodajne pogodbe ali če ne plača celotne kupnine, varščina zapade in velja, da je
odstopil od pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 4. 1. 2006 ob 13. uri, na sedežu sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/43-41-100).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-35389/05
Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca za
dobavo in montažo vodomerne opreme
(LOT WL) 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 tovarniške dokumentacije, dobava
opreme na gradbišče (z montažnim materialom, kabli za povezovanje opreme in rezervnimi deli), montaža opreme, izdelava
navodil za obratovanje in vzdrževanje, parametriranje, preizkušanja opreme in spuščanje v obratovanje, šolanje naročnikovega
osebja ter odprava napak v garancijskem
roku za: vodomerno opremo za HE Zlatoličje
in jez Melje.
3. Roki za izvedbo del:
HE Zlatoličje:
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– dobava opreme: marec 2007,
– montaža opreme (agregat 2): oktober
2007,
– montaža opreme (agregat 1): oktober
2008,
– prevzem zadnjega sklopa opreme: marec 2009.
Jez Melje:
– dobava opreme: 1. 6. 2006,
– montaža opreme: od 15. 6. 2006 do
15. 7. 2006,
– prevzem zadnjega sklopa opreme:
15. 12. 2006.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Jože Milič, dipl. inž. gradb., elektronski naslov:
joze.milic@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 1. 2006.
(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 Novi KBM d.d., s
pripisom »Razpis LOT WL – HE Zlatoličje
in jez Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92,
faks 02/300-58-99 do 6. 1. 2006 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: 20. 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:
20. 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;
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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. da so v zadnjih petih letih dobavili in
montirali opremo za meritve vodostajev v
podobnem obsegu kot je predmet razpisa
na vsaj dveh zahtevnih inženirskih objektih
kot so hidroelektrarne in vodooskrbni sistemi;
7. da razpolagajo z izkušenim strokovnim osebjem za projektiranje, izdelavo in
montažo opreme, ki je predmet razpisa;
8. da imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Št. 403-07-002/05-002
Ob-35074/05
Na podlagi 55. člena Statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 27/96, 31/98,
Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/98,
15/04, 6/05 in odločba Ustavnega sodišča
RS, št. U-I-250/98), 36. člena Zakona o javnih gospodarskih službah (Uradni list RS,
št. 32/93), 13. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Vodice
(Uradno glasilo Občine Vodice, št. 15/04)
ter 1. in 54. člena Odloka o gospodarski
javni službi zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov v Občini Vodice (Uradno glasilo
Občine Vodice, št. 10/05) Občinska uprava
občine Vodice objavlja
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov v Občini
Vodice (omejen postopek s pogajanji)
1. Naročnik – koncedent: Občina Vodice.
2. Naslov naročnika: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, tel. 01/833-26-10,
faks 01/833-26-30.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: oddaja koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: celotno območje Občine
Vodice.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso
sprejemljive.
7. Datum predvidenega pričetka in dokončanja ali čas izvedbe: koncesija se podeljuje za obdobje 5 let, predvidoma od 1. 5.
2006 dalje.
8. (a) Naslov službe ali osebe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice; kontaktna oseba:
Miran Sirc.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: v času uradnih
ur Občine Vodice (ponedeljek in petek od
10.30 do 12. ure; sreda od 10.30 do 12. ure
in od 14. do 17. ure).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 20.000 SIT ponudniki poravnajo z nakazilom na transakcijski
račun 01338-0100000609, Občina Vodice,
namen nakazila: razpisna dokumentacija
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– koncesija zbiranje odpadkov, sklic na št.
00 100-714199.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo (vlogo o zainteresiranosti): upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na
sedež naročnika predložene najkasneje do
10. 1. 2006 do 9. ure (ne glede na vrsto
prinosa).
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo (vlogo o zainteresiranosti): Občina
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
(c) Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, povabil k pogajanjem.
10. Navedba ﬁnančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost kandidature (razvidno iz razpisne dokumentacije).
11. Pogoji ﬁnanciranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev ﬁnančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih
naročilih: deﬁnirani bodo v razpisni dokumentaciji.
13. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z
zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami
rezervirana za posebno dejavnost: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: navedeni bodo v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvaliﬁkacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
14. Datum do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 1. 6. 2005; predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe je 18. 1. 2006.
15. Merila za ocenitev ponudbe: razvidna iz razpisne dokumentacije.
16. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 9. 12. 2005.
Občina Vodice
Št. 21/2005
Ob-35054/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02) in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganja in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) ter Sklepa Sveta MO Velenje o sprejemu posameznega programa
prodaje stvarnega premoženja – nepremičnine parc. št. 2537/1, k.o. Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/2005)
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc.
št. 2537/1 – cesta, v izmeri 16 m2, cesta, v
izmeri 107 m2, dvorišče, v izmeri 453 m2, zelenica, v izmeri 404 m2, stanovanjska stavba, v izmeri 7 m2, k.o. Velenje.
Nepremičnina parc. št. 2537/1 – cesta,
v izmeri 16 m2, cesta, v izmeri 107 m2, dvorišče, v izmeri 453 m2, zelenica, v izmeri 404 m2, stanovanjska stavba 7 m2, k.o.
Velenje se nahaja v SV delu Slovenije, na
območju občine Velenje, v strogem centru
mesta. V soseski se nahajajo poslovno sta-
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novanjski in gostinski objekti, šole, banke,
pošta, hotel. Okolica je temu primerno komunalno urejena. Lokacija zemljišča je zelo
dobra.
Predmetna nepremičnina se nahaja ob
obodu obstoječega gostinskega objekta.
Parcela, ki je predmet prodaje skupaj tvori
obliko črke U okoli obstoječega gostinskega
objekta. Glede na obliko, dimenzijo in velikost zemljišča gradnja samostojnega objekta ni možna. V naravi je večina zemljišča
tlakovana ali pa asfaltirana, urejena je meteorna kanalizacija. Del zemljišča je trenutno
zelenica, na katerem je nekaj večjih smrek.
V skladu z lokacijsko informacijo, št.
350-04-0998/2005-300, z dne 9. 11. 2005,
ima nepremičnina parc. št. 2537/1, k.o. Velenje, status stavbnega zemljišča znotraj
ureditvenega območja naselij. Parcela se
nahaja v območju urejanja C4/3, ki je namenjeno v enem delu upravno-kulturnim funkcijam in v drugem delu trgovinsko gostinski
dejavnosti.
Izhodiščna cena za nepremičnino parc.
št. 2537/1 – cesta, v izmeri 16 m2, cesta, v
izmeri 107 m2, dvorišče, v izmeri 453 m2, zelenica, v izmeri 404 m2, stanovanjska stavba
7m2, k.o. Velenje je 17,050.000 SIT.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec plača davek na promet nepremičnin in nosi vse stroške v zvezi s prodajo
in prenosom lastništva.
3. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca.
4. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa.
5. Nepremičnina v lasti prodajalca je bila
do sedaj v javni uporabi.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje ﬁzične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek
o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe v višini 10% od zneska
17,050.000 SIT na podračun EZR Mestne
občine Velenje, št. 01333-0100018411 pri
Banki Slovenije z obveznim sklicem na št.
28 76333-7141998-21121105. Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v
roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem
primeru ne obrestuje.
c) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– navedbo nepremičnine za katero se
kupec prijavlja na javni razpis;
– ime in priimek oziroma ﬁrmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– ﬁzične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
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– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– potrdilo o plačilu varščine v višini 10%
od zneska 17,050.000 SIT;
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 4. 1. 2006 do
11. ure, na naslov: Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine parc. št. 2537/1, k.o. Velenje«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali
nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne 4. 1.
2006, ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje in
vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30
dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VI. Informacije
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Suzani Žinič, vodja Pravne
službe Mestne občine Velenje, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na telefon:
03/89-61-625.
Mestna občina Velenje
Št. 24/05
Ob-35189/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o
javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) in 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganja in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter Sklepa
Sveta MO Velenje o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja
– nepremičnin parc. št. 3270/13 in parc. št.
3270/9, k.o. Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 17/2005), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje: predmet prodaje
sta nepremičnini parc. št. 3270/13, sadovnjak, v izmeri 780 m2, k.o. Velenje in parc.
št. 3270/9, sadovnjak, v izmeri 884 m2, k.o.
Velenje.
Nepremičnina parc. št. 3270/13, sadovnjak, v izmeri 780 m2, k.o. Velenje je zemljišče, ki se nahaja na južnem delu naselja
Gorice. Dostop do zemljišča je možen po
lokalni asfaltirani cesti, ki nima urejene javne razsvetljave in odtokov meteornih vod.
V okolici zemljišča se nahajajo individualni stanovanjski objekti, gozdne površine in

kmetijsko obdelovalne površine. Od javnih
institucij je zemljišče oddaljeno ca. 1500 m.
Okolica je gosto poseljena. Zemljišče je kot
celota zaokroženo, nahaja se na strmem
terenu, je nepravilne pravokotne oblike in
v naravi predstavlja sadovnjak. Na sredi
parcele se nahaja kanalizacijski jašek, ki
pripada sosedu. Iz lokacijske informacije
št. 350-04-0611/2005-300 izhaja, da je nepremičnina parc. št. 3270/13, k.o. Velenje,
nezazidano stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja naselij. Zemljišče se nahaja v območju urejanja S4/21, v morfološki
enoti 1A/5.
Nepremičnina parc. št. 3270/9, sadovnjak, v izmeri 884 m2, k.o. Velenje je zemljišče, ki se nahaja na severnem delu naselja Gorica. Dostop do zemljišča je možen
po lokalni asfaltirani cesti, ki nima urejene
javne razsvetljave in odtokov meteornih
vod. V okolici zemljišča se nahajajo individualni stanovanjski objekti, gozdne površine in kmetijsko obdelovalne površine. Od
javnih institucij je zemljišče oddaljeno ca.
1500 m. Okolica je gosto poseljena. Zemljišče je kot celota zaokroženo, nahaja se
na strmem terenu, je nepravilne pravokotne
oblike in v naravi predstavlja vrtove in vrtne
lope. Gradnja temeljev je otežena zaradi
strmega terena. Iz lokacijske informacije št.
350-04-0611/2005-300 je razvidno, da je nepremičnina parc. št. 3270/9, k.o. Velenje
označeno kot nezazidano stavbno zemljišče
znotraj ureditvenega območja naselij. Predmetna nepremičnina se nahaja v območju
urejanja S4/21, v morfološki enoti 1A/5.
Izhodiščna cena za nepremičnino parc.
št. 3270/13, sadovnjak, v izmeri 780 m2, k.o.
Velenje je 3,303.000 SIT brez DDV.
Izhodiščna cena za nepremičnino parc.
št. 3270/9, sadovnjak, v izmeri 884 m2, k.o.
Velenje je 4,236.000 SIT brez DDV.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnini se prodajata po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva.
3. Kupec nepremičnine parc. št. 3270/13,
k.o. Velenje je dolžan na lastne stroške prestaviti obstoječo kanalizacijo, ki poteka sredi
predmetne parcele pred pričetkom gradnje.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca.
5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je prosta vseh bremen.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje ﬁzične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek
o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe:
– za nepremičnino parc. št. 3270/13, sadovnjak, v izmeri 780 m2, k.o. Velenje v višini
330.300 SIT na podračun EZR Mestne občine
Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim
sklicem na št. 28 76333-7141998-21121105.
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Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v
kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v
nobenem primeru ne obrestuje;
– za nepremičnino parc. št. 3270/9, sadovnjak, v izmeri 884 m2, k.o. Velenje v višini
423.600 SIT na podračun EZR Mestne občine
Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim
sklicem na št. 28 76333-7141998-21121105.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v
kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v
nobenem primeru ne obrestuje.
c) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– navedbo nepremičnine za katero se
kupec prijavlja na javni razpis;
– ime in priimek oziroma ﬁrmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– ﬁzične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90
dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– potrdilo o plačilu varščine v višini:
– 330.300
SIT
na
podračun
EZR
Mestne
občine
Velenje,
št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141998-21121105 za nepremičnino parc. št. 3270/13, k.o. Velenje;
– 423.600
SIT
na
podračun
EZR
Mestne
občine
Velenje,
št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem na
št. 28 76333-7141998-21121105 za nepremičnino parc. št. 3270/9, k.o. Velenje;
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela najkasneje do 4. 1. 2006 do 11.
ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov
trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj
– Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine parc. št. 3270/13, k.o. Velenje« ali »Ne
odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine parc. št. 3270/9, k.o. Velenje«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni
naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe prodajalec ne bo upošteval.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne 4. 1.
2006, ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov
se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom
oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje in
vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30
dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VI. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
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na Mestni občini Velenje pri Antonu Brodniku, vodja Urada za gospodarske javne
službe, od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro na tel. 03/89-61-640.
Mestna občina Velenje
Št. 700-126/2005
Ob-35174/05
Ministrstvo za pravosodje objavlja
razpis
I. Na podlagi 3. člena Pravilnika o pogojih in postopku za vpis v register oseb za
dajanje brezplačne pravne pomoči (Uradni
list RS, št. 83/01) – za pridobitev soglasja za
dajanje brezplačne pravne pomoči:
a)
– 1 oseba za območje sodnega okrožja
Celje,
– 2 osebi za območje sodnega okrožja
Kranj,
– 2 osebi za območje sodnega okrožja
Krško,
– 1 oseba za območje sodnega okrožja
Maribor,
– 3 osebe za območje sodnega okrožja
Murska Sobota,
– 1 oseba za območje sodnega okrožja
Nova Gorica,
– 3 osebe za območje sodnega okrožja
Novo mesto,
– 3 osebe za območje sodnega okrožja
Ptuj.
Razpisni pogoji:
K I/a:
Prvi pravni nasvet iz 25. člena Zakona
o brezplačni pravni pomoči ter brezplačno
pravno svetovanje iz 26. člena Zakona o
brezplačni pravni pomoči (ZBPP-UPB1, Ur.
l. RS, št. 96/04) lahko izvajajo osebe, ki brez
namena pridobivanja dobička opravljajo dejavnost brezplačne pravne pomoči s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, in
so vpisane v register, ki ga vodi ministrstvo,
pristojno za pravosodje.
Osebe lahko pridobijo soglasje iz prejšnjega odstavka, če izpolnjujejo naslednje
pogoje, da:
– so registrirane v Republiki Sloveniji;
– po predpisih, po katerih so ustanovljene, lahko opravljajo dejavnost pravnega
svetovanja;
– imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z univerzitetnim diplomiranim pravnikom
oziroma pravnico z opravljenim pravniškim
državnim izpitom ali da ima oseba sama
tako izobrazbo;
– imajo ustrezne prostore in opremo za
pravno svetovanje;
– s pravili delovanja zagotovijo ustrezen
nadzor nad dajanjem pravne pomoči po tem
zakonu;
– sklenejo zavarovalno pogodbo za zavarovanje odgovornosti za morebitno škodo
pri svetovanju vsaj na zavarovalno vsoto.
Vloga osebe za izdajo soglasja mora
vsebovati:
– izpisek iz rojstne matične knjige in dokazilo o stalnem bivanju na območju Republike Slovenije za ﬁzično osebo;
– izpisek iz sodnega registra oziroma
druge uradne evidence, če gre za pravno
osebo;
– dokazilo o upravičenosti opravljanja
pravnega svetovanja po predpisih, po katerih so pravne osebe ustanovljene oziroma
po katerih ﬁzične osebe opravljajo pravno
svetovanje kot svoboden poklic;
– dokaz, da je oseba univerzitetni diplomirani pravnik oziroma pravnica z opravlje-
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nim pravniškim državnim izpitom oziroma po
delodajalcu overjeno pogodbo o zaposlitvi z
univerzitetnim diplomiranim pravnikom oziroma pravnico z opravljenim pravniškim državnim izpitom;
– dokazilo, da oseba razpolaga z ustreznimi prostori in opremo za opravljanje dejavnosti brezplačne pravne pomoči.
Pisne prijave in dokazila o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite na Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana,
najkasneje v 15 dneh po objavi, s pripisom:
pridobitev soglasja za dajanje brezplačne
pravne pomoči.
Ministrstvo za pravosodje

Javne dražbe
Ob-34724/05
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 39.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) ter sklepa 26. redne seje Občinskega sveta občine Radlje ob Dravi številka
465-27/05-09, z dne 7. 11. 2005 razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
II. Predmet javne dražbe nezazidano
stavbno zemljišče:
– parcelna številka 332, sadovnjak 4 v izmeri 737 m2, k.o. Remšnik, za izklicno ceno
294.800 SIT.
Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene
stroške nosi kupec.
III. Nepremična, opredeljena v II. točki te
objave bo naprodaj na javni dražbi, ki bo v
sredo, dne 4. 1. 2006 ob 13. uri, v sejni sobi
Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.
IV. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko
lastnega osebnega računa oziroma TR za
primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURS (velja za pravne
osebe in s.p. – dokumenta ne smeta biti starejša od 30 dni od datuma dražbe),
– fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za ﬁzične osebe),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV,
– matično številko (pravne osebe, s.p.)
oziroma EMŠO,
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali ﬁzično osebo.
Vsak dražitelj mora vključno do 31. 12.
2005 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščino je potrebno nakazati
na TRR Občine Radlje ob Dravi številka
01301-0100010958 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »plačilo varščine za javno
dražbo«. Plačana varščina se bo kupcu vra-
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čunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na
dražbi ne bodo uspeli, pa bo brezobrestno
vrnjena v osmih dneh po končani dražbi.
V. Pogodba o prodaji nepremične mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku dražbe. V primeru, da se kupec,
ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Občine Radlje ob Dravi k podpisu pogodbe ne
odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Radlje ob Dravi.
Kupnino za nepremičnino bo kupec moral poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in overitvi pogodbe.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Ogled nepremičnine
je možen dne 28. 12. 2005, v času od 10.
do 13. ure.
VI. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija, imenovana s
strani župana, dražba je ustna;
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
31. 12. 2005 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim
potrdilom;
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo;
4. najnižji znesek zvišanja je 50.000
SIT;
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba;
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno;
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno;
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene;
9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno
po pogojih razpisa;
10. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo;
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši
takoj vodja dražbe;
12. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).
VII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa
je vrniti varščino brez obresti.
VIII. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo
lahko interesenti dobijo na občinski upravi
Občine Radlje ob Dravi, vsak delovni dan
na tel. 02/88-79-635.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-35185/05
Žale Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Med hmeljniki 2, objavlja
javno dražbo
za prodajo rabljenih vozil
Predmet prodaje je:
1. Osebni spec. Opel Omega 2,3 TDI,
l. 1993, neregistrirano, vozno in odjavljeno.
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Izklicna cena (IC): 10.000 SIT.
2. Osebni IMV R21 GTS Nevada, l. 1991,
neregistrirano, vozno in odjavljeno.
IC: 10.000 SIT.
3. Osebni spec. Mercedes Benz Vito 113,
l. 1996, neregistrirano, vozno in odjavljeno.
IC: 100.000 SIT.
4. Tovorno vozilo Renault Traﬁc T 1100D,
l. 1994, registrirano, vozno.
IC: 20.000 SIT.
5. Traktor Štore 504, l. 1985, vozno.
IC: 275.000 SIT.
6. Traktor IMT 539, l. 1982, vozno.
IC: 225.000 SIT.
7. Delovni stroj BOB CAT 643, l. 1989,
vozno.
IC: 165.000 SIT.
8. Priklopno vozilo Tehnostroj 411-1,
l. 1982, vozilo je odjavljeno in vozno.
IC: 35.000 SIT.
9. Sklop sedmih električnih vozil z napajalnikom.
Električna vozila imajo prostor za tovor.
IC: 25.000 SIT za vseh sedem vozil.
Vse cene so v SIT z DDV.
Informacije: Peter Kokošinek, tel.
01/420-17-50.
Ogled vozil bo možen dve uri pred dražbo na lokaciji Tomačevska c. 2.
Dražba bo potekala v soboto, dne 24. 12.
2005 ob 12. uri na Tomačevski cesti 2.
Pogoji sodelovanja na dražbi:
1. Dražbe se lahko udeležijo vsi zainteresirani. Pogoj je plačilo varščine (10% od
izklicne cene) kot jamstvo za resnost neposredno pred dražbo.
2. Vozila so naprodaj kot je navedeno, v
obstoječem stanju na dan dražbe, brez kasnejših ugovorov, po načelu: »videno–kupljeno«.
3. Uspešen ponudnik, oziroma kupec
mora v 8 dneh skleniti pogodbo in plačati v
15 dneh po dražbi celotno kupnino in vozilo
odpeljati. V primeru, da kupec ne izpolni
obveznosti predhodnega stavka, prodajalec
varščino zadrži.
4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili, uspelemu dražitelju pa všteli v kupnino.
5. Dražba bo potekala po dražbenih pravilih prodajalca, s katerim bodo dražitelji
seznanjeni neposredno pred dražbo.
Žale Javno podjetje, d.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Št. 112-31/2005/1-0023163 Ob-34691/05
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, ter
nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v
skladu z 20. in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta
v organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja prosto
delovno mesto:
podsekretar v Direktoratu za železnice
(šifra delovnega mesta 107).
Razpisano delovno mesto podsekretar je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu podsekretar.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:

– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske, pravne, tehnične ali
prometne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja angleškega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja kolikor bo to potrebno. Prednost
pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo
pravne smeri, z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka ter s konkretnimi delovnimi izkušnjami na področju
železnic.
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Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave oziroma
vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih
dokazil, ki so navedena v objavi javnega
natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-31/2005/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan
po objavi tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 122-418/2005
Ob-34692/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Fitosanitarna
uprava Republike Slovenije, Einspielerjeva
6, 1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
podsekretar v Sektorju za zdravstveno varstvo rastlin m/ž.
1. Kraj opravljanja dela: Einspielerjeva
6, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
podsekretar.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu podsekretar in sekretar, kandidat bo imenovan
v naziv podsekretar.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
uprave,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje ali sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– vodenje in koordiniranje EU zadev s
področja delokroga uprave,
– spremljanje politike vključevanja v EU
in skupne politike varnosti hrane v EU,
– sodelovanje in zastopanje Republike
Slovenije v delovnih telesih EU in mednarodnih organizacijah z delovnega področja,
– skrb za obveščanje o aktivnostih na EU
in mednarodnem nivoju,
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– vodenje splošnih zadev uprave in zagotavljanje nemotenega poslovanja uprave,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
6. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem agronomske ali družboslovne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem področja varstva rastlin ter z
izkušnjami pri projektnem delu.
7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi pisno izjavo
o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo
izbrani kandidat dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka bo
moral izbrani kandidat opraviti najkasneje
v 6 mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – podsekretar v Fitosanitarni upravi RS«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Fitosanitarna uprava
Republike Slovenije
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Št. 256/05
Ob-34693/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih – uradno prečiščeno besedilo
(ZJU-UPB1) (Uradni list RS, št. 35/05, 62/05
– odl. US in 75/05 – odl. US) načelnik Upravne enote Celje objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto:
vodja službe v Službi za ﬁnančno računovodske posle, v Službi za skupne
zadeve.
Za delovno mesto vodja službe v Službi
za ﬁnančno računovodske posle je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– višji svetovalec III,
– višji svetovalec II.
Sprejeti kandidat bo naloge izvrševal v
nazivu višji svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo oziroma izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da niso bili obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo oziroma izjavo krajevno pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv.
Če kandidat ne bo vlogi priložil vseh
zahtevanih dokazil, ga v skladu z veljavnimi
predpisi ne bomo uvrstili v izbirni postopek. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z zahtevano stopnjo in smerjo izobrazbe,
z delovnimi izkušnjami v državni upravi, s
poznavanjem delovnega področja vodenja
Službe za ﬁnančno računovodske posle in
obvladovanjem programa MFERAC.
Delovne naloge:
– vodenje službe,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja v službi,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
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– nadzor nad upravljanjem in izvajanjem
ﬁnančno računovodskega poslovanja upravne enote,
– sodelovanje z oddelki in službami pri
pripravi predloga proračuna ter pripravljanje pisnih pojasnil povezanih z delovanjem
proračunskega uporabnika upoštevajoč vse
ustrezne predpise,
– izdelovanje likvidnostnih načrtov in
spremljanje realizacije,
– pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami
in znotraj njih ter pisno utemeljevanje.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo
se opravlja v prostorih Upravne enote Celje,
na lokaciji Vodnikova 11 v Celju.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS, na spletni
strani Ministrstva za javno upravo in objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov: Upravna enota Celje, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje ali po elektronski pošti na naslov: UE.Celje@gov.si.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljenem postopku. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Petri Ponikvar Cokan na tel. 03/426-54-14.
Upravna enota Celje
Št. 122-346/2005

Ob-34694/05

V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
podsekretar v Sektorju za varnost in
kakovost hrane in krme m/ž (2 delovni
mesti).
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
podsekretar.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu podsekretar in sekretar, kandidat bo imenovan
v naziv podsekretar.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje ali sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– sodelovanje v EU delovnih telesih in
mednarodnih organizacijah z delovnega področja,
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– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– koordinacija strokovnih skupin s področja dela,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
6. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem živilske ali veterinarske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem evropsko primerljivega sistema varne hrane, zaščite potrošnikov pred
potvorbami in poznavanjem sistema označevanja živil.
7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi pisno izjavo
o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti (potrdili bo
izbrani kandidat dostavil naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
8. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – podsekretar v Sektorju
za varnost in kakovost hrane in krme«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 124-184/2005
Ob-34695/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik – svetovalec v Sektorju za
strukturno politiko in podeželje (m/ž) – za
usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– smer politologija,
– znanje angleškega jezika.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti
in dejstva, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
(potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Sektorju za
strukturno politiko in podeželje«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-34725/05
Skladno s 33. členom Statuta Doma starejših občanov Polde Eberl – Jamski, Izlake,
razpisuje svet doma delovno mesto
direktorja/direktorice Doma starejših
občanov Izlake.
Za direktorja/direktorico Doma je lahko
imenovan-a, kdor poleg splošnih z zakonom
določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje:
– končana VII. stopnja izobrazbe skladno
z 69. členom in drugim odstavkom 56. člena
Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.
36/04 uradno prečiščeno besedilo),
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– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva,
– življenjepis oziroma osebna predstavitev in vizijo razvoja doma.
Mandat traja pet let.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev naj kandidati pošljejo v 15
dneh po objavi v zaprti ovojnici s pripisom
»Za razpisno komisijo« na naslov: Dom starejših občanov Polde Eberl – Jamski Izlake
13, 1411 Izlake.
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Dom starejših občanov
Polde Eberl – Jamski, Izlake
Št. 113/2005
Ob-34813/05
Zveza prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16, 2000 Maribor, razpisuje prosto
delovno mesto
sekretarja Zveze.
Sekretar Zveze je lahko oseba, ki poleg
z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še
naslednje:
– da ima visokošolsko ali višješolsko izobrazbo družbene smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju dela z otroki in mladino,
– da ima organizacijske in vodstvene
sposobnosti.
Sekretar bo imenovan za dobo 4 let.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo kandidati na naslov: Zveza
prijateljev mladine Maribor, Razlagova 16,
2000 Maribor, z oznako za razpisno komisijo. Imenovanje sekretarja bo opravljeno
v roku 30 dni po preteku roka za vložitev
prijav, o čemer bodo kandidati obveščeni v
roku 8 dni po imenovanju.
Zveza prijateljev mladine Maribor
Št. 1672
Ob-34814/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU,
Uradni list RS, št. 56/02 in spremembe)
Urad Vlade RS za informiranje, Gregorčičeva 25, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za zaposlitev
višjega svetovalca/ke v Sektorju za
odnose z domačimi javnostmi na Uradu
Vlade RS za informiranje.
I. Kraj opravljanja dela: Urad Vlade RS
za informiranje, Gregorčičeva 25, Ljubljana.
II. Uradniško delovno mesto »višji svetovalec«, okvirna vsebina dela na razpisanem
delovnem mestu:
– priprava in izvajanje komunikacijskih
programov,
– priprava promocijskih dogodkov doma
in v tujini,
– urejanje spletnih komunikacij,
– dajanje informacij novinarjem in državljanom in
– samostojna priprava analiz, razvojnih
projektov, poročil in drugih gradiv za delov
v internih in medresorskih delovnih skupinah.
III. Najnižji naziv, v katerem se delo na
razpisanem delovnem mestu lahko opravlja:
uradniški naziv drugega kariernega razreda
šeste stopnje – »višji svetovalec III«.
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IV. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo, družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj v delovnem razmerju, pri čemer se
predpisane delovne izkušnje za kandidate/ke, ki imajo univerzitetno izobrazbo lahko
skrajšajo za 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 na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– tuji jezik morajo obvladati na višji ravni;
– obvladati morajo komunikacijske veščine;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– imeti morajo dovoljenje za dostop do
NATO in EU tajnih podatkov.
V. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke:
– z delovnimi izkušnjami na področju odnosov z javnostmi;
– z dobrim splošnim poznavanjem institucij EU in njihovega delovanja;
– z znanjem drugih uradnih jezikov EU.
VI. Kandidati/ke morajo priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu RS,
osebne izkaznice ali potnega lista;
– potrdilo ali podpisano izjavo o dejstvu,
da ni bil/a kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno
kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– potrdilo ali podpisano izjavo o dejstvu,
da zoper njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega
dejanja;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostriﬁcirana tuja diploma);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna zahtevana delovna doba oziroma
druga ustrezna potrdila, iz katerega so razvidne delovne izkušnje, pridobljene v tujini;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo o znanju tujega jezika na višji
ravni;
– življenjepis z dokazili, iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod točko V.
Izbrani kandidat/ka, ki bo prijavi priložil/a
pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o dejstvu, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo
pogodbe o zaposlitvi.
V skladu z določbo 89. člena ZJU lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe,
ki nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru, če bodo izbrane na delovno mesto,
navedeni izpit opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo dovoljenja za
dostop do NATO in EU tajnih podatkov stop-
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nje zaupno pod pogojem, da bodo v primeru, če bodo izbrane na delovno mesto,
navedeni dovoljenji pridobile v času, ki je
potreben za izvedbo postopka pridobitve navedenih dovoljenj.
VII. Rok in naslov za vlaganje prijav:
10 dni od dneva objave javnega natečaja
v Uradnem listu RS na naslov: Urad Vlade
RS za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000
Ljubljana, z oznako »Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta višjega svetovalca
v SODJ«.
VI. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata/ke. O izbiri na razpisano delovno mesto
bo izbranemu kandidatu/ki izdana upravna
odločba, drugim kandidatom/kam pa bo vročen sklep, da niso bili/e izbrani/e. Z izbranim
kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe
o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Razpisano delovno mesto je prosto s 1. 3.
2006.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan pri Simonu Figarju
med 9. in 11. uro na tel. 01/478-26-24.
Urad Vlade RS za informiranje
Št. 07-2/10
Ob-34839/05
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto, in
sicer:
I. organizator na Območni izpostavi
Celje.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končan štiriletni program
srednjega izobraževanja administrativne,
ekonomske ali sorodne smeri,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje enega tujega jezika,
– eno leto delovnih izkušenj.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo dva meseca.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Ob-34848/05
Nadzorni svet Elektro Celje, javnega
podjetja za distribucijo električne energije,
d.d., Vrunčeva 2a, Celje, objavlja razpis za:
predsednika/co uprave.
V upravo je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba s področja prava, ekonomije, organizacijskih ved ali tehnične smeri,
– pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj
tri leta na vodilnih delovnih mestih,
– znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost za uspešno gospodarjenje
in organizacijo.
Nadzorni svet bo prispele vloge pregledal in ugotovil ali so pravočasne in popolne
ter jih poslal resornemu ministrstvu, le-ta
pa jih posreduje Vladi Republike Slovenije.
Predsednika/co uprave bo imenovala Vlada
Republike Slovenije. Mandat traja štiri leta z
možnostjo ponovnega imenovanja.
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Kandidati/ke morajo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev poslati v roku 15 dni
po objavi razpisa na naslov: Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, s
pripisom "za nadzorni svet – razpis za predsednika/co uprave".
Kolikor kandidat želi, da je njegova prijava na razpis zaprta za javnost, mora to v
svoji vlogi označiti.
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili
o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
osmih dni po imenovanju.
K vlogi je treba priložiti:
1. notarsko overjeno kopijo diplome,
2. dokazilo o delovnih izkušnjah,
3. dokazilo o znanju slovenskega jezika
(samo za tuje državljane),
4. dokazilo o znanju tujega jezika,
5. dokazilo o sposobnosti za uspešno
gospodarjenje in organizacijo,
6. potrdilo o nekaznovanju,
7. potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku,
8. izjava kandidata, da ni bi obsojen na
plačilo odškodnine upnikom.
Dokazila iz 6. do 8. točke ne smejo biti
starejša od 3 mesecev.
Nadzorni svet
Elektro Celje, d.d.
Št. 0271/2005
Ob-34849/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 23/05),
Občina Bohinj objavlja javni natečaj za naslednja prosta uradniška delovna mesta:
1. Višji svetovalec za družbene dejavnosti in gospodarstvo.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec I, II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba družboslovne ali ekonomske smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
2. Višji referent za javno gospodarsko
infrastrukturo.
Delovno mesto višjega referenta je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji referent I, II. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu višji referent II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba
gradbene oziroma ustrezne tehnične
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev pri posameznih delovnih mesti, morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome oziroma spričevala,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenija,
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– fotokopijo delovne knjižnice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev; (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno),
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave oziroma strokovnem upravnem izpitu in strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega upravnega izpita in strokovnega izpita
iz upravnega postopka, ga morajo opraviti v
enem letu od imenovanja v naziv.
Nepravočasne in nepopolne vloge ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi predstavitev v vlogi, dokazil referenc
ter osebnih razgovorov. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali poznavanje delovanja občinske uprave.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo
opravljali na Občini Bohinj, Triglavska cesta
35, Bohinjska Bistrica.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Občina Bohinj,
Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave. Prijave z dokazili pošljite v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj« in navedbo
delovnega mesta. Kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 04/577-01-14
pri Jožici Hribar.
Občina Bohinj
Št. 110-29/2005-6002
Ob-34857/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest:
I. paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Ljubljana (m) – 2 delovni mesti.
Naloge na delovnem mestu paznik se
lahko opravljajo v nazivih paznik III, paznik
II in paznik I. Kandidati bodo imenovani v
naziv paznik III.
Opis dela za delovno mesto paznik:
– varovanje zaprtih oseb in objektov,
– sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb,
– prevozi in spremljanje zaprtih oseb,
– vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja izvrševanja kazenskih
sankcij.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih in 88. členom
Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– moški,
– srednja izobrazba splošne, tehnične
oziroma druge ustrezne smeri (paznik), 6
mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(kandidat, ki ga nima, ga bo v primeru izbora moral opraviti v 1 letu od imenovanja
v naziv),
– vozniški izpit B kategorije.

K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu RS
(npr. osebnega dokumenta),
– fotokopijo dokazila o zaključku srednje
šole oziroma višje šole,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv (če
ga imajo),
– lastno pisno izjavo z naslednjo vsebino: »Izjavljam, da nisem pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, da nisem
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zaradi naštetih dejanj nisem v kazenskem postopku.«
Glede te izjave bodo morali izbrani kandidati
predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje
o nekaznovanosti in potrdilo pristojnega sodišča, da niso v kazenskem postopku,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj je potrebno v 8
dneh od objave posredovati v zaprti kuverti
s pripisom »za javni natečaj – paznik« na
naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave oziroma vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena
v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov zaradi katerih niso predložili
dokazil, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni
o čemer njim bo izdan sklep.
Usposobljenost kandidatov se bo preverjala z osebnim razgovorom in psihološkim
testiranjem.
Z izbranimi kandidati za delovno mesto
»paznik« bo sklenjena pogodba o zaposlitvi
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Delo se bo opravljalo na sedežu zavoda
oziroma na celotnem območju delovanja
zavoda za prestajanje kazni zapora in na
terenu, v izmenah. Izbrani kandidati bodo
morali v 6 mesecih po sprejemu v delovno
razmerje opraviti strokovni izpit po Zakonu
o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. l. RS,
št. 22/00 in nasl.), ki vključuje tudi strokovni
izpit iz upravnega postopka.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije dobite na tel.
01/300-55-30 pri Iris Golob.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij
Št. 100-537/2005/2
Ob-35056/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za javno
upravo na podlagi sklepa Uradniškega sveta
številka 013-143/2005/2 z dne 5. 10. 2005
objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Hrastnik.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo z magisterijem
ali specializacijo;
– imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
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– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju, in
sicer najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave;
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Izbranega kandidata za načelnika Upravne enote Hrastnik bo imenoval minister za
javno upravo za dobo petih let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Delo bo opravljal
v nazivu podsekretar, na sedežu organa v
Hrastniku, Pot Vitka Pavliča 5.
Načelnik upravne enote Hrastnik je najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
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Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije Dušan Pečnik, Sindikat
carinikov Slovenije, Šmartinska 152a, Ljubljana, tel. 051/44-01-70. Kandidatom, ki jih
bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne
natečajne komisije izdal odločbo, ostalim
kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva
imenovanja izbranega kandidata na položaj
pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-35058/05
Razpisna komisija Inštituta za javno
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, razpisuje na
podlagi 10. in 11. člena Akta o preoblikovanju Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v zavod delovno mesto
direktorja inštituta.
Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da ima izobrazbo univerzitetni diplomirani pravnik,
– da ima doktorat znanosti s področja
upravnopravnih znanosti,
– da ima naziv univerzitetnega učitelja
na Univerzi v Ljubljani, Pravna fakulteta,
in je habilitiran za področje upravnopravnih
znanosti,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– da izkazuje sposobnost za vodenje inštituta,
– da obvlada slovenski in najmanj en
tuj jezik.
Direktor inštituta organizira in vodi delo
inštituta ter poslovanje, ga zastopa in predstavlja in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.
Direktor inštituta vodi strokovno delo inštituta.
Direktor bo imenovan za mandatno dobo
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom najkasneje v roku 8 dni od objave tega razpisa, v zaprti kuverti na naslov
inštituta. Razpisna komisija nepopolnih in
nepravočasnih vlog ne bo upoštevala.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo povabljeni na razgovor. O odločitvi o imenovanju bodo kandidati obveščeni v 15 dneh od objave.
Inštitut za javno upravo
pri Pravni fakulteti v Ljubljani
Ob-35061/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1,
62/05 – odl. US in 75/05 – odl. US) objavlja
Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
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višjega referenta v Skupni občinski
upravi, ki se opravlja v nazivu višji referent II.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih višji referent II in višji referent I. Uradnik bo naloge opravljal v nazivu
višji referent II.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj višjo strokovno
izobrazbo družboslovne smeri;
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(strokovni upravni izpit);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidata pričakujemo, da pozna
uporabniške programe v okolju Windows.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
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;
– ustrezne reference oziroma dokazila
za znanje dela z računalnikom.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil ter razgovorov.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, 35/05 ZJU-UPB1,
62/05 – odl. US in 75/05 – odl. US) lahko
za delovno mesto kandidirajo tudi osebe,
ki nimajo opravljenega državnega izpita iz
javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto naveden izpit
opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu višjega referenta v nazivu
višji referent II v prostorih Skupne občinske
uprave, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Skupna občinska uprava, Mestni
trg 1, 2250 Ptuj, v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni od dneva objave v Uradnem listu RS. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
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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 pristojna Alenka Korpar, tel.
02/748-29-91.
Skupna občinska uprava
Št. 110-4/2005-33
Ob-35062/05
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – upb1 in 62/05
– odl. US: U-I-294/04-15) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
gradbeni inšpektor (1 delovno mesto
v Ljubljani).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih inšpektor III, II in I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja graditve objektov za kandidate z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let delovnih
izkušenj s področja graditve objektov za
kandidate z visoko strokovno izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– vozniški izpit B kategorije,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravijo ustrezen
manjkajoči izpit.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane
vloge, dokazil in ustnega razgovora.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh
po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000
Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije se lahko pridobijo na tel.
01/420-44-84.
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Ob-35063/05
Splošna bolnišnica Celje na podlagi 17.
člena Statuta Splošne bolnišnice Celje z
dne 13. 3. 2002 objavlja naslednja prosta
delovna mesta:
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1. predstojnik travmatološkega oddelka,
2. predstojnik oddelka za žilno kirurgijo,
3. predstojnik otroškega oddelka kirurških strok,
4. predstojnik oddelka za kirurgijo
roke, plastično in rekonstruktivno kirurgijo,
5. predstojnik skupnih služb kirurgije,
6. predstojnik oddelka za maksilofacialno kirurgijo,
7. predstojnik očesnega oddelka,
8. predstojnik oddelka za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo,
9. predstojnik urgentnega oddelka,
10. predstojnik oddelka za bolezni
srca, pljuč in ožilja,
11. predstojnik oddelka za ledvične
bolezni in dializo,
12. predstojnik oddelka za sistemske
in presnovne bolezni,
13. predstojnik oddelka za nuklearno
medicino,
14. predstojnik oddelka za infekcijske
bolezni in vročinska stanja,
15. predstojnik nevrološkega oddelka,
16. predstojnik otroškega oddelka,
17. predstojnik ginekološko porodniškega oddelka,
18. predstojnik oddelka za medicinsko rehabilitacijo,
19. predstojnik rentgenološkega oddelka,
20. predstojnik transfuziološkega oddelka,
21. predstojnik oddelka za patomorfologijo in citologijo,
22. predstojnik službe za znanstveno
raziskovalno delo,
23. predstojnik laboratorija,
24. predstojnik lekarne.
Na razpis za delovna mesta od zaporedne številke 1 do vključno 22 se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnjo strokovne izobrazbe –
doktor medicine, razen zaporedna številka
6 doktor dentalne medicine,
– strokovni izpit,
– specialistični izpit iz strokovnega področja dela oddelka,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu,
– veljavna licenca za opravljanje dela
zdravnika specialista.
Na razpis za delovna mesta pod zaporednima številkama 23 in 24 se lahko prijavijo kandidati, oziroma kandidatke, ki poleg
splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjujejo tudi naslednje pogoje:
– VIII. stopnja strokovne izobrazbe, magister farmacije,
– specialistični izpit,
– 5 let delovnih izkušenj po opravljenem
specialističnem izpitu.
Kandidati oziroma kandidatke za vsa objavljena delovna mesta morajo poleg dokazil
o izpolnjevanju pogojev predložiti program
dela in razvoja oddelka na katerega mesto
se prijavljajo.
Izbrani kandidati oziroma kandidatke
bodo imenovani za mandatno dobo 4 leta.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave
je 15 dni od dneva objave.

Kandidati oziroma kandidatke naj pošljejo objave na naslov: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova ulica 5, Celje, z oznako:
»za razpis za predstojnika« in z navedbo
oddelka.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 110-196/2005
Ob-35064/05
V skladu s 56. in 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v Mestni upravi v Oddelku za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport:
1. svetovalec – v Uradu za preprečevanje zasvojenosti (m/ž).
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu svetovalec III na
lokaciji Resljeva 18, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
pedagoške ali druge družboslovne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– 3-mesečno poskusno delo.
Okvirna vsebina dela: priprava in spremljanje programov za različne ciljne skupine,
analiza teh programov, zbiranje, urejanje in
priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv in priprava predlogov programov
za preprečevanje zasvojenosti ter ukrepov
za izboljšanje stanja v zvezi s problematiko
zasvojenosti.
Od kandidata/ke pričakujemo: znanje
enega svetovnega jezika, organizacijske,
komunikacijske sposobnosti in sposobnost
timskega dela, poznavanje področja, za
katerega kandidirajo ter usposobljenost za
delo z računalnikom.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z delovnimi izkušnjami s področja preprečevanja zasvojenosti in poznavanja delovanja
lokalne uprave.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– 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 (original);
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee (original).
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Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana v zaprti ovojnici
z označbo ''za javni natečaj'' in z navedbo
delovnega mesta.
Odločbo o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh po opravljeni izbiri.
V osmih dneh od dokončnosti odločbe
o izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim
kandidatom/ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Vilma Reisner, na tel.
01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana
Št. 147/05
Ob-35065/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1,
62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US) objavlja
Občina Markovci, Markovci 43, 2281 Markovci, javni natečaj za zasedbo uradniškega
delovnega mesta
referenta.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih referent I, referent II in
referent III. Uradnik bo naloge opravljal v
nazivu referent II.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo srednjo izobrazbo ekonomske ali družboslovne smeri;
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(strokovni upravni izpit);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidata pričakujemo, da pozna
uporabniške programe v okolju Windows.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju
delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem 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 alinee;
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– ustrezne reference oziroma dokazila
za znanje dela z računalnikom;
– potrdilo o preizkusu strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil ter razgovorov.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1,
62/05 – odl. US, 75/05 – odl. US) lahko za
delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega
izpita pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto naveden izpit opravile najkasneje v enem letu od imenovanja
v naziv.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu referenta v Občinski upravi občine Markovci v nazivu referent II v
prostorih Občinske uprave občine Markovci,
Markovci 43, 2281 Markovci.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Markovci, Markovci 43,
2281 Markovci v roku 8 dni od dne objave
v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne objave v Uradnem
listu Republike Slovenije. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je pristojna Marinka Bezjak Kolenko, tel. 02/788-88-87.
Občina Markovci
Št. 1101-8/2005/1
Ob-35173/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za ﬁnančni
sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali univerzitetni diplomirani ekonomist,
– najmanj 3 leta in 4 mesece delovnih
izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem področja trga kapitala.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
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– fotokopija diplome;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat mora predložiti tudi pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za ﬁnančni sistem, Oddelek za trg kapitala, izvozno ﬁnanciranje in druge ﬁnančne zadeve, Ministrstva za ﬁnance, Župančičeva 3,
Ljubljana, v nazivu višji svetovalec III. Delo
na tem delovnem mestu se lahko opravlja v
nazivu višji svetovalec III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Generalni sekretariat, p.p.
644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj št
1101-8/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 301/60
Ob-35186/05
Agencija Republike Slovenije za okolje
objavlja javni natečaj za naslednja prosta
delovna mesta:
1. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za
okolje, Sektorju za kakovost zraka za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delovno mesto višji svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
višji svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovne, družboslovne, tehnične ali
druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazovali reference za delovne izkušnje na področju poznavanja emisij
v zrak iz tehnoloških procesov, zaželjeno pa
je tudi dobro znanje angleškega jezika. Delo
se bo opravljalo na sedežu Ministrstva za
okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1a, Ljubljana.
2. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za
okolje, Sektorju za ohranjanje narave za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu
višji svetovalec III.
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Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
naravoslovno tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo s področja agronomije, poznavanjem področja upravljanja z velikimi
zvermi in delovnimi izkušnjami na področju
računalniške obdelave podatkov. Delo se bo
opravljalo na sedežu Ministrstva za okolje
in prostor, Agencija Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 52, Ljubljana.
3. Višji svetovalec (m/ž) v Uradu za
okolje, Sektorju sanacij naravnih in drugih
nesreč za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Delovno mesto višji svetovalec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo s področja organizacijske informatike in poznavanje GIS orodij
ter izkušnjami s področja odprave naravnih
nesreč. Delo se bo opravljalo na sedežu
Ministrstva za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Einspielerjeva
6, Ljubljana.
4. Svetovalec (m/ž) v Službi za informatiko za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Delovno mesto svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih svetovalec II in I. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika,
– znanje računalniških programov s področja dela,
– uporaba programske opreme.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z izobrazbo smer geograﬁja in referencami s področja kreiranja in vzdrževanja geografskih informacijskih podatkov ter
upravljanja geografskega informacijskega
sistema (ArcIMS, Building Geodatabase
I & Geodatabase Design Concepts, Spatial
Analyst, ArcGIS 9.0). Delo se bo opravljalo
na sedežu Ministrstva za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana.
Za delovna mesta višji svetovalec se
delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat/ka univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem. Za delovno mesto
svetovalec se delovne izkušnje skrajšajo na
7 mesecev v primeru, da ima kandidat/ka
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
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ga morajo opraviti najkasneje v roku šestih
mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev, priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo dokazil, iz katerih je razvidna
izobrazba po stopnjah izobrazbe;
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija
bo v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Kadrovska služba,
Vojkova 1b, Ljubljana ali na elektronski naslov ursa.zakrajsek@gov.si, pri čemer veljavnost prijave v elektronski obliki ni pogojena z elektronskim podpisom. V vlogah naj
se kandidati sklicujejo na zaporedno številko
razpisanega delavnega mesta.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-71-62 (U. Zakrajšek).
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 1101-18/2005/2
Ob-35201/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo, Ur. l.
RS, št. 35/05), objavlja minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan javni natečaj za zaposlitev
podsekretarja (m/ž) v Službi za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve.
1. Delovno mesto podsekretar je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne naloge opravljal v nazivu podsekretar.
2. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Trg
OF 13.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo z magisterijem
oziroma doktoratom znanosti humanistične
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– dobro znanje angleškega jezika;
– zaželjeno znanje nemškega ali italijanskega jezika;
– 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 alineje.

4. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– s poznavanjem strokovne problematike o raziskovalni dejavnosti na področju
humanistike;
– s poznavanjem državne uprave;
– s poznavanjem delovanja institucij EU
s področja dela.
5. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil/a
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil/a obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem in podiplomskem študiju (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– življenjepis z dokazili, iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod točko 4.
Potrdili o nekaznovanju in ne sproženem
kazenskem postopku ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata/ke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat/ka moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Rok in naslov za vlaganje prijav: 15 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, z oznako ˝Javni natečaj za zasedbo delovnega
mesta podsekretar˝.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v roku 15 dni od izbire kandidata. 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/e. Z izbranim/o kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
V javnem natečaju uporabljen izraz podsekretar, zapisan v moški spolni slovnični
obliki, je uporabljen kot nevtralen za ženske
in moške.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel.
01/478-46-22.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 124-21/05-1
Ob-35206/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – u. p. b.)

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
generalni direktor Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjega uradniškega
delovnega mesta:
1. pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave v Službi za informacijsko
upravljanje in tehnologijo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
najmanj visoka strokovna izobrazba, smer:
informatika, računalništvo in organizacija
– informatika.
Pri prijavi se sklicujte na 124-21/2005.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati s
poznavanjem sistemske tehnične podpore
uporabnikom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– 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 bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi, za določen čas 10 mesecev za
čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim časom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Služba za splošne zadeve, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov:
Katarina.Hocevar@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni
od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu RS, spletnih straneh Ministrstva
za javno upravo oziroma od dne objave pri
Zavodu RS za zaposlovanje. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
60 dni od dne objave v Uradnem listu RS,
spletnih straneh Ministrstva za javno upravo
oziroma od dne objave pri Zavodu RS za
zaposlovanje.
O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-92-62.
Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-35209/05
Mestna občina Koper na podlagi 56. člena, v skladu s prvim odstavkom
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58. člena in na podlagi 59. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - upb)
objavlja javni natečaj za zasedbo 5 prostih
uradniških delovnih mest:
občinski redar/ka, ki se lahko opravljajo
v nazivih: občinski redar I, II in III.
Opis dela: opravljanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov, izrekanje in
izterjevanje kazni.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– srednja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali tehnične smeri,
– najmanj 6 mesecev ustreznih delovnih
izkušenj,
– splošna zdravstvena zmožnost,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za občinskega redarja,
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku pred izdajo
plačilnega naloga,
– aktivno znanje uradnega jezika (slovenščina in italijanščina),
– računalniška znanja,
– veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil ktg. B,
– 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.
Naziva občinski redar ne more dobiti
kdor:
– je voznik začetnik,
– 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,
– nima najmanj šest mesecev delovnih
izkušenj pri opravljanju nalog občinskega
redarja, občinskega redarja pripravnika, vojaka, policista ali carinika ali varnostnika pri
pravnih osebah, ki izvajajo dejavnost varovanja ljudi in premoženja.
Kandidat/ka, ki nima ustreznega strokovnega upravnega izpita, izpita iz upravnega
postopka, strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za pridobitev naziva občinski
redar ter strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za vodenje in odločanje v
prekrškovnem postopku, mora izpite opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja oziroma razporeditve.
Dokler ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ne sme
samostojno opravljati nalog občinskega redarja.
Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o ustrezni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
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– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja za občinskega redarja,
– fotokopijo potrdila o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v
prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga,
– fotokopijo dokazila o znanju italijanskega jezika,
– fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja,
– 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,
– potrdilo, da kandidat nima v evidenci
več kot pet kazenskih točk v cestnem prometu ali
– potrdilo, da ni bil pravnomočno kaznovan za prekršek zoper javni red in mir z
elementi nasilja.
Potrdila navedena v zadnjih štirih alineah
prejšnjega odstavka ter potrdilo o splošni
zdravstveni zmožnosti, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata/ke, potrdila
pa bo izbrani kandidat/ka moral/a predložiti
pred imenovanjem v naziv oziroma pred zaposlitvijo. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z delovnimi izkušnjami na področju
občinskega redarstva.
Izbrani kandidati/ke bodo delo opravljali
v prostorih Mestne občine Koper ter na terenu oziroma na celotnem območju Mestne
občine Koper. Delo je več izmensko.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranimi kandidati/kami sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim
delom.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj: DM Občinski redar« na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, v roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu RS.
Kandidati/ke, ki bodo poslali/e formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek
ne bodo uvrščeni/e, o čemer jim bo izdan
sklep.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v roku 30 dni po opravljeni izbiri. O izbiri
uradnika/ce bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranim kandidatom/kam, drugim kandidatom/kam pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani/e.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Katja Turk,
zaposlena v kadrovski službi Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-220.
Mestna občina Koper
Ob-35210/05
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta
5, Zagorje ob Savi, objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto:
višji svetovalec, vodja oddelka za javne ﬁnance.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto in se bo opravljalo v
nazivu višji svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati/kandidatke:
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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 kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Državni izpit iz javne uprave lahko izbrani kandidat opravi tudi v roku enega leta od
prvega imenovanja v uradniški naziv.
Delovne naloge:
– vodenje in organiziranje dela v oddelku,
– izvajanje vseh predpisov s področja
javnih ﬁnanc in računovodstva,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in najzahtevnejših gradiv (proračun
občine, zaključni račun proračuna),
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalogah delovnem področju oddelka.
Delo se opravlja na sedežu Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku osem dni od objave, na naslov:
Občina Zagorje ob Savi, kadrovska služba,
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
Kandidati morajo k prijavi predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju splošnih
pogojev:
– fotokopija diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno),
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Kontaktna oseba za zainteresirane kandidate je
Irena Drašlar, tel. 03/56-55-714.
Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite na tel. 03/56-55-722 (Branko
Omahne).
Občina Zagorje ob Savi
Št. 112-32/2005/1-0023163 Ob-35211/05
Ministrstvo za promet na podlagi
56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v skladu z 20. in 22. členom Uredbe
o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja
prosto delovno mesto:
svetovalec v sekretariatu Ministrstva
za promet (šifra delovnega mesta 182).
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Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II ali svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne ali druge ustrezne družboslovne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo pravne smeri, z delovnimi izkušnjami v državni
upravi ter z dobrim poznavanjem delovanja
izvršilne in zakonodajne veje oblasti.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave oziroma
vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih
dokazil, ki so navedena v objavi javnega
natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.

Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-32/2005/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan
po objavi tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 112-33/2005/1-0023163 Ob-35212/05
Ministrstvo za promet na podlagi
56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v skladu z 20. in 22. členom Uredbe
o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja
prosto delovno mesto:
svetovalec v sekretariatu Ministrstva
za promet (šifra delovnega mesta 183).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II ali svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
družboslovne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
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– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z izobrazbo ekonomske smeri, z delovnimi izkušnjami v državni
upravi ter z dobrim poznavanjem delovanja
izvršilne in zakonodajne veje oblasti.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave oziroma
vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih
dokazil, ki so navedena v objavi javnega
natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-33/2005/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan
po objavi tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 112-34/2005/1-0023163 Ob-35424/05
Ministrstvo za promet na podlagi
56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
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56/02 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v skladu z 20. in 22. členom Uredbe
o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja
prosto delovno mesto:
svetovalec v Službi za ﬁnančne dejavnosti (šifra delovnega mesta 185).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II ali svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi (na ﬁnančnem področju) in
s poznavanjem aplikacije MFERAC (izvrševanje proračuna).
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpol-
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njevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave oziroma
vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih
dokazil, ki so navedena v objavi javnega
natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-34/2005/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan
po objavi tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Št. 112-35/2005/1-0023163 Ob-35213/05
Ministrstvo za promet na podlagi
56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve) ter v skladu z 20. in 22. členom Uredbe
o postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja
prosto delovno mesto:
svetovalec v Službi za ﬁnančne dejavnosti (šifra delovnega mesta 186).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II ali svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom.
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 po-
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gojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora
s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim
preverjanjem kandidatovega znanja kolikor bo
to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami v državni upravi
(na ﬁnančnem področju) in s poznavanjem
aplikacije MFERAC (izvrševanje proračuna).
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave oziroma
vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih
dokazil, ki so navedena v objavi javnega
natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi katerih niso predložili dokazil, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva
za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-35/2005/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 8 dni in začne teči naslednji dan
po objavi tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Nataša Bešter,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
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Št. 291/2005
Ob-35423/05
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:
podsekretar v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, v Sektorju
za pripravo zakonodaje, v Oddelku za
organizacijsko zakonodajo pravosodnih
organov in upravnega sodstva, pod šifro
156 v katalogu delovnih mest Ministrstva za
pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto sekretarja je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu podsekretar/sekretar. Izbrani kandidat bo
naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
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: pravniški državni izpit.
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 ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– 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 in dokazilo o opravljenem pravniškem
državnem 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 oziroma
soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih
evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti
pred imenovanjem v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje projektnih skupin;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog;

– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
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 156.
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
Št. 110-145/05-31111
Ob-35431/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 71.a člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 23/05 – uradno
prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Ljubljani, ki bo takoj
po izvolitvi dodeljen na delo v strokovno
službo Sodnega sveta, za čas treh let.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 3/05-688
Ob-35530/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 – s spremembami in dopolnitvami)
Republika Slovenija, Sodni svet objavlja javni natečaj za eno prosto strokovno-tehnično
delovno mesto:
tajnica Sodnega sveta.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
2. Vrsta delovnega mesta: tajnik/ca Sodnega sveta.
3. Kratek opis dela: pisanje zapisnika na
sejah Sodnega sveta, vodenje evidenc in
priprava informacij na njihovi podlagi, izdelava osnutkov manj zahtevnih odločb Sodnega sveta, priprava in obdelava statističnih
podatkov, priprava in fotokopiranje gradiva
za seje Sodnega sveta, obračunavanje potnih stroškov, opravljanje drugih nalog po
odredbi predsednika, sekretarja, svetovalca,
člana Sodnega sveta ali vodje urada.
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4. Pogoji za opravljanje dela:
– višja izobrazba družboslovne ali ekonomske smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom
(Word, Excel),
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
5. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še ostale pogoje, določene
z Zakonom o javnih uslužbencih in splošno
delovno pravno zakonodajo.
6. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopija indeksa ali potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razviden uspeh
v času študija,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj.
7. Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom (2. točka prvega odstavka 68. člena v zvezi z drugim odstavkom
69. člena ZJU) za čas odsotnosti javnega
uslužbenca (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu).
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave tega javnega natečaja
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
9. Oseba, ki daje informacije o izvedbi
javnega natečaja: svetovalka Sodnega sveta Matejka Šavli, tel. 01/366-47-89.
Sodni svet
Št. 3/05-688
Ob-35531/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 – s spremembami in dopolnitvami)
Republika Slovenija, Sodni svet objavlja javni natečaj za eno prosto uradniško delovno
mesto
svetovalec v strokovni službi Sodnega sveta.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec III.
3. Kratek opis dela: priprava gradiva za
seje Sodnega sveta, priprava pravnih stališč, izdelava osnutkov odločb, pomoč pri
pripravi notranjih aktov, priprava poročil,
analiz in informacij v zvezi z delom Sodnega sveta, sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik ter priprava osnutkov odgovorov in
drugih zahtevnejših gradiv.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave (kolikor ga kandidat nima, ga bo moral
opraviti v roku 1 leta od imenovanja v naziv
– 89. člen ZJU),
– poznavanje dela z računalnikom
(Word, Excel),
– znanje enega tujega jezika (angleščina, nemščina),
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
5. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še ostale pogoje, določene
z Zakonom o javnih uslužbencih in splošno
delovno pravno zakonodajo.
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6. Dokazila, ki jih morajo predložiti kandidati prijavi:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o znanju tujega jezika,
– potrdilo o državljanstvu,
– fotokopija indeksa ali potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razviden uspeh
v času študija na pravni fakulteti,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj.
7. Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom (2. točka prvega odstavka 68. člena v zvezi z drugim odstavkom
69. člena ZJU) za čas odsotnosti javnega
uslužbenca (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu).
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave tega javnega natečaja
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet,
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana.
9. Oseba, ki daje informacije o izvedbi
javnega natečaja: svetovalka Sodnega sveta Matejka Šavli, tel. 01/366-47-89
Sodni svet

Druge objave
Št. 0071-1/2005/3
Ob-35203/05
Po sklepu ministra za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, št. 0071-1/2005/8 z
dne 6. 12. 2005 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za člane
Odbora Republike Slovenije za Zoisovo
nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih
v Odbor imenuje Vlada Republike
Slovenije
1. Zakon o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 93/05)
v 10. členu določa, da ima Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v
nadaljevanju: Odbor za nagrade) 14 članov
in članic (v nadaljevanju: člani) in predsednika ali predsednico (v nadaljevanju: predsednik).
Člane in predsednika Odbora za nagrade imenuje Vlada Republike Slovenije izmed uveljavljenih raziskovalcev.
2. Predloge za članstvo v Odboru za nagrade podajo Slovenska akademija znanosti
in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci.
3. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo poziva Slovensko akademijo
znanosti in umetnosti, univerze in visokošolske zavode, raziskovalne zavode, gospodarske organizacije in posamezne raziskovalce, da posredujejo predloge kandidatov
za člane Odbora za nagrade. Na podlagi
posredovanih predlogov bo Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo oblikovalo predlog kandidatov za člane in za
predsednika Odbora za nagrade in ga po-
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sredovalo v odločitev Vladi Republike Slovenije.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagani kandidati so:
– biti mora ugleden in uveljavljen raziskovalec,
– izkazati mora nadpovprečne rezultate
na svojem raziskovalnem področju ali biti
strokovnjak na področju tehnike – tehnologije, je inovator, izumitelj.
Kandidat za člana Odbora za nagrade je
lahko slovenski državljan ali slovenec, ki je
raziskovalno deloval oziroma dela v tujini.
5. Predloge za članstvo v Odboru za
nagrade predlagatelji posredujejo pisno. V
imenu pravne osebe mora predloge posredovati pooblaščena oseba organizacije.
6. Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj (pravna oseba ali
posamezni raziskovalec) predložiti naslednje podatke: ime in priimek; mesec, leto
in kraj rojstva; znanstveno-strokovni naziv;
stopnjo izobrazbe; naziv organizacije, v kateri je zaposlen in delo, ki ga opravlja; stalno
prebivališče; izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na kandidaturo, kratko utemeljitev predloga.
Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz prejšnjega odstavka predložiti tudi
najpomembnejše reference kandidata za
člana Odbora za nagrade.
7. Predlog s podatki in dokazili, navedenimi pod prejšnjo točko tega razpisa
posredujte na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, direktor za znanost in visoko šolstvo (kandidati za člane Odbora za
nagrade), dr. Zvonko Bergant, Trg OF 13,
Ljubljana.
8. Predlog za članstvo v Odboru za nagrade je treba poslati v 30 dneh od dneva
objave javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-35245/05
Na podlagi četrtega odstavka 46. člena
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94, 33/00
– odločba US, 87/01, 52/02 – ZDU-1 in
41/04) in drugega odstavka 18. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in
reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/02
– popravek) direktor Termoelektrarne Brestanica d.o.o. naznanja
1. Javno razgrnitev Načrta zaščite in
reševanja ob razlitju nevarnih snovi v TE
Brestanica (v nadaljnjem besedilu: Načrt zaščite in reševanja).
2. Načrt zaščite in reševanja bo od
20. 12. 2005 do 20. 1. 2006 javno razgrnjen
na sedežu družbe, Cesta prvih borcev 18,
Brestanica (v nadaljnjem besedilu: sedež
družbe) in v prostorih Krajevne skupnosti
Brestanica, Cesta prvih borcev 12, Brestanica.
3. Javna predstavitev Načrta za zaščito
in reševanje bo potekala v četrtek, 19. 1.
2006 ob 13. uri na sedežu družbe.
4. Načrt si zainteresirani posamezniki lahko ogledajo na sedežu družbe in na
spletnih straneh družbe – www.teb.si.
5. Javno naznanilo se objavi v Uradnem
listu RS ter na krajevno običajen način na
oglasnih deskah Krajevne skupnosti Brestanica in na sedežu družbe.
Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
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Povabilo k oddaji ponudb
»vzdrževanje transportnih naprav premoga, žlindre in pepela v letu 2006«
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi
k oddaji ponudb za vzdrževanje transportnih naprav premoga, žlindre in pepela v
letu 2006.
Predmet povabila k oddaji ponudb je izvajanje strojno vzdrževalnih del na transportnih napravah premoga, žlindre in pepela, v času od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006, v
času od 1. 2. 2006 do 1. 2. 2007, na objektu
naročnika.
Razpisna dokumentacija z ostalimi informacijami je od 19. 12. 2005 na voljo v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pisarna št. 28, I. nad. (Jasmin Rebselj, tel.
+386/1/58-75-247, 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 10. 1. 2006
do 10. ure.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-35406/05
Povabilo k oddaji ponudb
»vzdrževanje kotlov in kotlovskih
naparav v letu 2006«
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi
k oddaji ponudb za vzdrževanje kotlov in
kotlovskih naprav v letu 2006.
Naročilo se bo oddalo po sklopih:
– sklop A: vzdrževanje visokotlačnega
dela kotlov v letu 2006,
– sklop B: vzdrževanje mlinov in armatur
kotlov v letu 2006,
– sklop C: vzdrževanje kotlov in kotlovskih naprav v letu 2006,
– sklop D: strojno vzdrževanje merilno
regulacijske opreme,
– sklop E: strojno vzdrževanje na elektro
področju v letu 2006.
Predmet povabila k oddaji ponudb je izvajanje strojno vzdrževalnih del na kotlih in
kotlovskih napravah, v času od 1. 1. 2006
do 31. 12. 2006, v času od 1. 2. 2006 do
1. 2. 2007, na objektu naročnika.
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za več sklopov skupaj.
Razpisna dokumentacija z ostalimi informacijami je od 19. 12. 2005 na voljo v Termoelektrarni toplarni Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pisarna št. 28, I. nad. (Jasmin Rebselj, tel.
+386/1/58-75-247, 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 11. 1. 2006
do 10. ure.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-35407/05
Povabilo k oddaji ponudb
»vzdrževanje toplotnih izolacij v letu
2006«
Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o.,
Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi k oddaji
ponudb za vzdrževanje toplotnih izolacij.
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Predmet povabila k oddaji ponudb je izvajanje strojno vzdrževalnih del na toplotnih izolacijah, v času od 1. 2. 2006 do 1. 2.
2007, na objektu naročnika.
Razpisna dokumentacija z ostalimi informacijami je od 19. 12. 2005 na voljo v Termoelektrarni toplarni Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, pisarna št. 28, I. nad. (Jasmin Rebselj, tel.
+386/1/58-75-247, 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 10. 1. 2006
do 10. ure.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-35190/05
Športna unija Slovenije, Tabor 14, Ljubljana, na podlagi sklepa Izvršnega odbora
Športne unije Slovenije, sprejetega na 4.
redni seji dne 8. 12. 2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
Objekt, katerega notranjost predstavlja
498,95 m2 in ki stoji na parc. št. 299/2 k.o.
Farna vas – poslovna stavba 329 m2, dvorišče 8 m2, pripisana pri vl. št. 1168.
2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe
Na javnem razpisu lahko sodelujejo samostojni podjetniki, posamezniki in pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki
morajo predložiti izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni
upravi RS oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Pisna ponudba mora vsebovati ime in
priimek oziroma ﬁrmo ponudnika in njegovo
točen naslov, številko transakcijskega računa, ponudbeno ceno in plačilne pogoje ter
podpis pristojne osebe.
Ponudbi je treba predložiti:
– izpisek iz sodnega registra oziroma izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi RS,
– dokazilo o ﬁnančni sposobnosti ponudnika (podatki o boniteti in plačilni sposobnosti (BON 1, BON 2) oziroma potrdilo banke
o solventnosti).
3. Postopek zbiranja ponudb
Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo zainteresirani ponudniki poslati priporočeno ali oddati osebno v pisarni Športne unije Slovenije v zaprti ovojnici v roku 5
dni po tej objavi, na naslov: Športna unija
Slovenije, Tabor 14, 1000 Ljubljana, z oznako: "Ponudba za nakup nepremičnine".
Pravočasno prispele in popolne ponudbe bo obravnavala komisija Športne unije
Slovenije in vse ponudnike v roku 3 dni
pisno obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika.
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.
4. Ostali pogoji
Kupec bo moral od lastnika Občine Prevalje, Trg 2a, Prevalje, glede na obstoječe
stanje objekta in normalno funkcioniranje
le-tega pridobiti zemljišče, pod prizidkom
objekta, ki leži na SZ strani predmetnega
objekta na parc. št. 299/3 k.o. Farna vas
ter zemljišče pod prizidkom na Z strani ob-

jekta lociranega na parc. št. 299/1 k.o. Farna vas. Prav tako bo moral kupec pridobiti
lastninsko pravico na funkcionalnem delu
zemljišča v izmeri 2 m od fasade obstoječega objekta na Z strani na parc. št. 299/1
k.o. Farna vas in na J strani objekta vse do
obrežja vodotoka reke Meže. Za navedena
zemljišča v tem odstavku se bo z Občino
Prevalje sklenila posebna pogodba na podlagi predpisane zakonodaje.
5. 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 Športne
unije Slovenije, Tabor 14, Ljubljana, tel.
01/23-11-728, vsak delovni dan med uradnimi urami od 10. do 12. ure. Po predhodnem telefonskem dogovoru je možen tudi
ogled nepremičnine.
Športna unija Slovenije
Ob-35421/05
CUDV Matevža Langusa Radovljica,
Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica, objavlja
javno zbiranje ponudb
za najem poslovnih prostorov za
potrebe enote VDC Škrat Jesenice
Pogoji:
1. Prostori morajo biti na območju mesta
Jesenice in prilagojeni izvajanju programa
varstva, vodenja in zaposlitev pod posebnimi pogoji, ter v skladu s tehničnimi standardi
in normativi.
2. Skupna tlorisna površina za dejavnost
je 900 m2 (delavnice, skladišča, jedilnica s
čajno-učno kuhinjo, soba za umirjanje, pisarna, negovalno higienski prostor, sanitarije, prostor za čistila…).
3. Prostori morajo biti vseljivi v letu
2006.
4. Investicijsko vzdrževanje prostorov je
obveznost najemodajalca.
5. Zagotovljen mora biti najem najmanj
za 20 let z možnostjo podaljšanja in predkupno pravico.
Podrobne podatke o zahtevanih prostorih in dodatne informacije dobite na naslovu:
CUDV Matevža Langusa Cesta na Jezerca
17, tel. 537-02-00.
Rok za zbiranje ponudb je 8 dni po objavi.
Ponudbe pošljite na naslov: CUDV Matevža Langusa, Cesta na Jezerca 17, 4240
Radovljica.
CUDV Matevža Langusa Radovljica
Št. 465-01-107/05
Ob-35057/05
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:
a) Prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča parc. št. 952/6 k.o. Mežica – dvorišče v izmeri 1134 m2, vpisano pri zemljiškoknjižnem vložku št. 839 k.o. Mežica.
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Zemljišče leži v obrtni coni »Pesek«.
b) Prodaja zazidanega stavbnega zemljišča parc. št. 952/8 k.o. Mežica – gosp.
poslopje v izmeri 124 m2, dvorišče v izmeri
62 m2, vpisano pri zemljiškoknjižnem vložku
št. 839 k.o. Mežica; prodaja nezazidanega
stavbnega zemljišča parc. št. 952/9 k.o. Mežica – dvorišče v izmeri 120 m2, neplodno
v zmeri 26 m2, parc. št. 952/5 k.o. Mežica
– neplodno v izmeri 35 m2, dvorišče v izmeri 230 m2, parc. št. 952/10 k.o. Mežica
– dvorišče v izmeri 71 m2, neplodno v izmeri 48 m2, parc. št. 52/12 dvorišče v izmeri
52 m2 vpisana pri zemljiškoknjižnem vložku
št. 839 k.o. Mežica.
Zemljišče leži v obrtni coni »Pesek«.
3. Izhodiščna cena: izhodiščna cena
za zemljišče navedeno v tč. 2a znaša
3,345.600 SIT za zemljišča navedena v
tč. 2b znaša 2,186.200 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.
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 ponud-
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be, ki bodo prispele na ta naslov do 23. 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,

Stran

9245

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

Št. 360-03-31/2005
Ob-35060/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 – 108/03),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03), Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS,
št. 29/99, 24/03) in Sklepa občinskega sveta
z dne 19. 10. 2005, Mestna občina Slovenj
Gradec objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanj v stanovanjskem
bloku P-1 v Slovenj Gradcu
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je 29 stanovanj s pripadajočimi garažami v stanovanjskem bloku
P-1 v stanovanjski soseski Polje v Slovenj
Gradcu, katerega rok dokončanja je predvidoma v septembru 2006. Predmet prodaje
so naslednja stanovanja:
Št.
stanovanja/
nadstropje

Vrsta
stanovanja

Površina stan.
(brez garaže in
shrambe) v m2

Površina
shrambe v m2

Površina
garaže v m2

1/P
2/P
3/P
4/P
6/I
7/I
8/I
9/I
10 / I
11 / I
12 / I
13 / I
14 / II
16/ II
18 / II
19 / II
20 / II
21 / II
22 / III
23 / III
24 / III
25 / III
26 / III
27 / III
28 / III
29 / III
31 / M
33 / M

Trisobno
Trisobno
Enosobno
Dvosobno
Trisobno
Dvosobno
Enosobno
Enosobno
Dvosobno
Enosobno
Dvosobno
Dvosobno
Trisobno
Enosobno
Dvosobno
Enosobno
Dvosobno
Dvosobno
Trisobno
Dvosobno
Trisobno
Štirisobno
Štirisobno
Enosobno
Dvosobno
Dvosobno
Enosobno
Trisobno

79,59
88,27
47,19
66,84
79,16
75,69
47,19
47,70
77,90
55,93
61,71
62,93
79,16
46,19
77,90
55,93
61,71
62,93
79,00
75,69
95,33
121,48
130,28
55,80
61,71
62,93
56,36
96,83

3,00
3,00
3,07
3,00
3,59
3,48
3,48
3,98
3,69
4,28
4,57
4,42
4,35
4,10
4,58
3,22
3,22
3,22
3,12
4,28
5,16
3,54
4,28
4,28
4,28
5,74
3,69
4,00

16,89
16,46
16,46
16,46
16,46
16,42
16,45
16,64
16,64
16,64
16,64
16,64
16,64
16,64
19,80
19,98
19,27
16,62
17,60
17,41
18,65
18,76
18,11
21,30
21,41
21,41
18,07
18,61

Dejanska površina stanovanj s pripadajočimi shrambami in garažami bo ugotovljena v kupoprodajni pogodbi, na podlagi
izdelanega načrta etažne lastnine.
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3. Izhodiščna cena stanovanj:

Stanovanje
Shramba
Garaža

Prodajna cena za m2
(neto)

Prodajna cena za m2
(z davkom)

Izhodiščna prodajna
cena za m2 (v EUR)

228.940,09 SIT
113.917,05 SIT
155.502,30 SIT

248.400 SIT
123.600 SIT
168.720 SIT

1.035 EUR
515 EUR
703 EUR

4. Ponudniki, ki želijo sodelovati na javnem razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 200.000 SIT. Varščina
se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312-0100010322,
sklic 360-03-31-2005. Plačana varščina bo
uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri.
5. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena.
V primeru večjega števila cenovno enakih ponudb za isto stanovanje, bo komisija s
ponudniki opravila dodatna pogajanja ali bo
izvedla javno dražbo.
Odpiranje ponudb in postopek za izbor
najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva
odpiranja ponudb.
6. Pisne ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga ponudniki dvignejo na Mestni
občini Slovenj Gradec, morajo vsebovati:
– podatke o ponudniku in morebitnem
dodatnem ponudniku,
– navedbo stanovanja,
– ponujena cena za m2 stanovanja,
– potrdilo o državljanstvu ponudnika in
morebitnega dodatnega ponudnika (za ﬁzične osebe),
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, ki ne smeta biti starejša
od 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega organa
o plačanih davkih in prispevkih (za samostojne podjetnike in pravne osebe),
– potrdilo banke, da je ponudnik skupaj z
morebitnimi soplačniki kreditno sposoben za
izbrano stanovanje oziroma drugo ustrezno
potrdilo banke (za ﬁzične osebe),
– potrdilo delodajalca o neto plači v zadnjih treh mesecih oziroma drugo potrdilo o
dohodkih za zadnje tri mesece (za ﬁzične
osebe),
– dokazilo o zagotovljenih ﬁnančnih sredstvih – potrdilo banke za zadnje tri mesece
in bilanco za samostojne podjetnike oziroma
BON 1 in BON 2 za pravne osebe,
– dokazilo o plačilu varščine v znesku
200.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje.
7. Drugi pogoji
Nepremičnina je na prodaj po načelu
videno – kupljeno. Vse stroške v zvezi
prenosom lastninske pravice (davek,
stroški overitve pogodbe ter stroške vpisa
lastninske pravice v zemljiško knjigo) nosi
kupec.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izhodiščne cene.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila predpogodba najkasneje v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik ne podpiše
predpogodbe v navedenem roku iz razlogov
na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in

sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
9. Način in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora v roku 8 dni od
podpisa predpogodbe plačati aro v višini
10% vrednosti kupnine stanovanja. Ara se
všteje v kupnino.
Preostanek kupnine izbrani ponudnik
plača v roku 30 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v
določenem roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev
lastninske pravice na nepremičnini.
10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za nakup
stanovanja – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani
ovojnice ovojnice mora biti označen polni
naslov ponudnika. Zadnji rok za oddajo ponudb je torek, 24. januar 2006, do 10. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega termina prispele v vložišče
Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje
ponudb ni javno.
11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane varščine. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z
najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
12. Informacije: vsa dodatna pojasnila
o stanovanjih interesenti dobijo na Mestni občini Slovenj Gradec, kontaktni osebi
Dražen Topič, tel. 02/88-121-45 za tehnični del prodaje stanovanj in Silva Tomažič,
tel. 02/88-121-55 za postopek zbiranja ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 465-02-26/2005
Ob-35205/05
Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, Bohinjska Bistrica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik občine
Bohinj, št. 3/99 in 1/03) in 6. izredne seje
Občinskega sveta občine Bohinj z dne 8. 6.
2005 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel. 04/577-01-00, faks
04/572-18-64.
2. Predmet prodaje: prodaja stavbnega
zemljišča:
– parc. št. 261/13, dvorišče v izmeri
381 m2,
– parc. št. 259/2, zelenica in spomenik v
izmeri 282 m2,
– parc. št. 300/5, travnik v izmeri
902 m2.
3. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
49,151.000 SIT (cena ne vključuje davka na
promet nepremičnin).
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Ob-

čine Bohinj: ERZ 01204-0100008048 sklic:
(datum plačila).
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica,
z oznako: ponudba za nakup nepremičnine,
ne odpiraj. Rok: torek, 6. 1. 2006 do 12. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do navedenega datuma prispele na naslov
prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnem odpiranja ponudb plačati kavcijo
v višini 10% izklicne cene nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
Občine Bohinj, št. ERZ 01204-0100008048,
sklic: (datum plačila).
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v roku 15 dni po končanem
izboru.
7. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:
– navedbo parcele, za katero se vlaga
ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini, ki znaša
10% od izhodiščne cene nepremičnine,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za ﬁzične osebe,
– izpisek iz sodnega registra in ID št. za
DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Bohinj zadrži njegovo
kavcijo.
9. Pogoji: ponudnik mora ponudbi priložiti investicijski program nameravanega posega v prostor, ki mora biti v skladu s sprejetim prostorsko izvedbenim aktom – PUP za
Bohinjsko Bistrico za morfološko enoto C1
– center Bohinjska Bistrica (Uradni vestnik
Občine Bohinj, št. 10/2005). Nepremičnina
se prodaja po načelu videno-kupljeno. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponujena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločala županja Občine
Bohinj. Odpiranje ponudb opravi komisija in
po zaključku postopka predlaga županji izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo v torek
10. 1. 2006 ob 10. uri.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Bohinj, kontaktna oseba Jolanda Planovšek, tel. 04/577-01-24, v
delovnih dneh od 19. 12. 2005 do 30. 12.
2005 od 10. do 12. ure.
15. Županja ali Komisija za izvedbo in
nadzor postopka prodaje premoženja s soglasjem županje lahko postopek ustavi do
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sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih
stroškov za prevzem dokumentacije.
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključna.
Občina Bohinj
Ob-35226/05
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Uradni list RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepa Mestnega sveta občine
Ptuj sprejetega na 35. seji, dne 28. novembra 2005
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) štirisobno stanovanje v pritličju, št. 1,
Vičava 47, na Ptuju v izmeri 85,89 m2, parc.
št. 702/3, vl. št. 504 k.o. Ptuj, po izhodiščni
vrednosti 70.299 SIT/m2 – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne in ﬁzične osebe. Izhodiščna
cena ne vsebuje nobenih davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno
oddajo do vključno 31. 12. 2005, na naslov:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
stanovanja«. Osebno prenesene ponudbe
je potrebno do navedenega datuma oddati
na Mestno občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje,
soba št. 36/2, najkasneje do 12. ure. Rok
vezanosti na ponudbo začne teči od dneva
oddaje ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se lahko sprejme od dneva
objave do poteka roka za oddajo ponudb,
kar pa ne velja za predkupne upravičence.
Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu
nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Mestne občine Ptuj;
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od tržne vrednosti nepremičnine;
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Ptuj, dne 5. 1. 2006 ob
14. uri, v prostorih male sejne sobe št. 2/1
na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne navedene pogoje.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri če-
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mer ima najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno
pravico. Če predkupni upravičenec v roku
60 dni od prejema ponudbe ne bo izjavil, da
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik
stanovanje v etažni lastnini drugemu kolikor etažna lastnina obstaja, vendar samo
pod enakimi ali za kupca manj ugodnimi
pogoji. Predkupna pravica se uveljavlja po
vrstnem redu določenem v 176. členu Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03).
Če predkupni upravičenec ne izkoristi svoje
predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javne ponudbe.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi. Predkupni upravičenec
pa mora kupnino izročiti ali položiti pri sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku
60 dneh od prejema ponudbe.
7. Stanovanja se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Prodajalec, lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim vabilom k nakupu dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Ob-35227/05
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občine (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 35. seji, dne 28. novembra
2005
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
1.1. poslovni prostor v Vošnjakovi ul. 10,
Ptuj, v izmeri 87,89 m2, parc. št. 1388, vlož.
št. 847 k.o. Ptuj, ki se nahaja v pritličju desno poslovno stanovanjske stavbe, po izhodiščni vrednosti 84.651 SIT/m2 – prostor je
zaseden z najemnikom za nedoločen čas;
1.2. poslovni prostor v Krempljevi ul. 10,
Ptuj, št. 7 v izmeri 44,28 m2, parc. št. 1239,
vlož. št., 739 k.o. Ptuj, ki se nahaja v pritličju
levo poslovno stanovanjske stavbe, po izhodiščni vrednosti 127.737 SIT/m2 – prostor je
zaseden z najemnikom za nedoločen čas;
1.3. poslovni prostor v Cankarjevi ul. 4,
Ptuj, v izmeri 50,09 m2, parc. št. 1277, vlož.
št. 772 k.o. Ptuj, ki se nahaja v pritličju desno poslovno stanovanjske stavbe, po izhodiščni vrednosti 76.183 SIT/m2 – prostor je
zaseden z najemnikom za nedoločen čas;
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1.4. poslovni prostor v Prešernovi ul. 21,
Ptuj, v izmeri 47,67 m2, parc. št. 1282, vlož.
št. 772 k.o. Ptuj, ki se nahaja v pritličju desno poslovno stanovanjske stavbe, pop izhodiščni vrednosti 86.526 SIT/m2 – prostor je
zaseden z najemnikom za nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine
lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež
na območju Republike Slovenije in ﬁzične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 31. 12. 2005,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup poslovnega prostora«. Osebno
prenesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino
Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, soba št. 54/II, najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri
plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi
o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina
zapade v korist Mestne občine Ptuj;
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni;
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od ocenjene vrednosti nepremičnine;
– dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več
računov mora ponudnik predložiti za vsak
račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni;
– pisno izjavo, da se ponudnik strinja s
pogoji javnega razpisa.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, dne 5. 1. 2006 ob 14. uri, na
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, soba
št. 55/II.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi.
7. Stanovanjska hiša se prodajajo po
sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje
stanovanjsko hišo v stanju, kakršno je in
ne more uveljaviti večjih pravic, ko jih je
imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
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9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Ob-35393/05
Na podlagi sklepa stečajnega senata Okrožnega sodišča v Celju, zadeva
St 155/2004 z dne 6. 12. 2005 nad stečajnim dolžnikom »Gradnje in fasade«, Marič
Bojan s.p. v stečaju, Prušnikova 17, 3212
Vojnik, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(II. narok)
I. Predmet prodaje:
1. Nepremičnine – idealni delež 1/2 celote nepremičnin z.k. vl. št. 142, k.o. Dolnji
Slaveči, kar v v naravi predstavlja kmetijsko
zemljišče, in sicer v enem delu zapuščeno
in v grmovje zaraščeno pobočje, v drugem
delu pa strm mlajši gozd.
Parc. št.

Vrsta rabe
nepremičnine

Površina
– izmera
v m2

1647

Travnik

6006

Gozd

5000

1648

Gozd

1358

1649

Gozd

800

Travnik

798

1650

Travnik

7726

1651/1

Sadovnjak

1515

1652/1

Sadovnjak

4738

Premoženje – idealni delež nepremičnin
pod točko 1 se prodaja v kompletu kot celota, izklicna cena je znižana za 30% in znaša
817.555 SIT. Varščina znaša najmanj 10%
izklicne cene.
2. Nepremičnine – idealni delež 1/2 celote nepremičnin, z.k. vl. št. 320, k.o. Mačkovci, parc št. 1229 in 1231 v skupni izmeri
4721 m2, kar v naravi predstavlja novejšo
stanovanjsko hišo s pripadajočim zemljiščem-dvoriščem in kmetijskim zemljiščem ter
stavbišča.
Premoženje – idealni delež nepremičnin
pod točko 2 se prodaja v kompletu kot celota
po ocenjeni likvidacijski vrednosti 5,732.227
SIT. Varščina znaša najmanj 10% izklicne
cene.
Premoženje je ocenjeno kot celota s
cenitvenimi poročili z dne 28. 9. 2005 in
15. 11. 2005 ter bo prodano po načelu »videno – kupljeno«. Izklicna cena je v skladu s
cenitvenimi poročili Zvoneta Jezernika, univ.
dipl. inž., stalnega sodnega cenilca in jih je
možno videti pri ogledu.
II. Pogoji prodaje:
1. Premoženje se prodaja po načelu »videno kupljeno« po posameznih kompletih
ali skupaj, prednost ima ponudnik, ki kupuje
vse skupaj.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člen ZPPSL).
3. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo
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v roku 45 dni po prejemu poziva stečajnega
upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa
plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
4. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku, in sicer na osnovi Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98)
in Zakona o davku na promet nepremičnin
(Uradni list RS, št. 57/99). Vse dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva mora
plačati kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je
določen v 3. točki, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe,
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna
soglasja oziroma odobritve in potrdila za
sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin v
skladu z obstoječo zakonodajo.
7. 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 varščine od dodatnih
stroškov, nastalih zaradi kupčevega odstopa
od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb:
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače ﬁzične
in pravne osebe ter tuje ﬁzične in pravne
osebe ob pogojih vzajemnosti, ob pogoju,
da ob ponudbi vplačajo varščino v določeni
višini izklicne cene. Sodelovati pa ne morejo tiste ﬁzične osebe, ki so določene v 153.
členu prvega, drugega in tretjega odstavka
ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
dokazilo o plačilu varščine potrjeno s strani banke, ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa kopijo sklepa o
registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.
3. Zakoniti predkupni upravičenci po
ZureP-1, ZON, ZKZ in SPZ lahko uveljavljajo predkupno pravico v skladu z določili
149/3 člena ZPPSL.
4. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
5. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt pri
Banki Celje d.d., št. 06376 – 0957785871,
s pripisom namena nakazila: varščina za
zbiranje ponudb.
6. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega
ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb:
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh od poteka roka za
zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najugodnejšim ponudnikom, ko-

likor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih
pogojev ali kakorkoli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje
s pripisom – Stečajni postopek St 155/2004
– Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu, tel. 03/427-44-80, GSM 041/652-185 in
na spletni strani www.svetovanje-kos.si.
Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti
v Insolvenčni pisarni Celje, Ulica XIV. divizije 14/III, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem.
Stečajni upravitelj
Ob-35394/05
Na osnovi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, zadeva St 5/2005 z dne 6. 12. 2005 nad stečajnim dolžnikom "Magnum", Drago Guček s.p., Gostinstvo in prevozništvo, Gotovlje 111e, 3310
Žalec, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje:
1. Nepremičnine – idealni delež do 1/4
celote nepremičnine, vpisane pri z.k. vl.
št. 264, k.o. Pongrac, kar predstavlja gozd
in grmovje na strmem plazovitem območju,
gozd je v večjem delu posekan in ni obnovljen.
Parc. št.

Vrsta rabe
nepremičnine

1436
1437
1438

Gozd
Pašnik
Gozd

Površina
– izmera
v m2

2971
2068
3546

Premoženje – idealni delež nepremičnin
pod točko 1 se prodaja v kompletu kot celota, po ocenjeni likvidacijski vrednosti 68.852
SIT. Varščina znaša najmanj 10% izklicne
cene.
2. Nepremičnine – idealni delež do 2/12
celote nepremičnine, vpisane pri z.k. vl. št.
58, k.o. Liboje, kar predstavlja manjšo starejšo hišo na pobočju-hribu na naslovu Liboje 48, na težko dostopnem kraju.
Parc. št.

Vrsta rabe
nepremičnine

874/8
244.S

Travnik
Stavba

Površina
– izmera
v m2

966
112

Premoženje – idealni delež nepremičnin
pod točko 2 se prodaja v kompletu kot celota po ocenjeni likvidacijski vrednosti 572.490
SIT. Varščina znaša najmanj 10% izklicne
cene.
Premoženje je ocenjeno kot celota s cenitvenim poročilom z dne 23. 11. 2005 in
bo prodano po načelu »videno – kupljeno«.
Izklicna cena je v skladu s cenitvenim poročilom Zvoneta Jezernika, univ. dipl. inž.,
stalnega sodnega cenilca in ga je možno
videti pri ogledu.
II. Pogoji prodaje:
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1. Premoženje se prodaja po načelu »videno kupljeno« po posameznih kompletih
ali skupaj, prednost ima ponudnik, ki kupuje
vse skupaj.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člen ZPPSL).
3. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo
v roku 45 dni po prejemu poziva stečajnega
upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa
plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe.
4. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih
davščin in prispevkov. Davščine in prispevki
se dodatno zaračunajo izbranemu ponudniku, in sicer na osnovi Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98)
in Zakona o davku na promet nepremičnin
(Uradni list RS, št. 57/99). Vse dajatve in
stroške v zvezi s prenosom lastništva mora
plačati kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je
določen v točki 3, ne sklene pogodbe oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe,
oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez
dodatnega roka za izpolnitev.
6. Premoženje preide v lastništvo kupca
šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina.
Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna
soglasja oziroma odobritve in potrdila za
sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin v
skladu z obstoječo zakonodajo.
7. 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 varščine od dodatnih
stroškov, nastalih zaradi kupčevega odstopa
od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb:
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače ﬁzične
in pravne osebe ter tuje ﬁzične in pravne
osebe ob pogojih vzajemnosti, ob pogoju,
da ob ponudbi vplačajo varščino v določeni
višini izklicne cene. Sodelovati pa ne morejo tiste ﬁzične osebe, ki so določene v 153.
členu prvega, drugega in tretjega odstavka
ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna
oseba. Ponudniki morajo ponudbi priložiti:
dokazilo o plačilu varščine potrjeno s strani banke, ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa kopijo sklepa o
registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.
3. Zakoniti predkupni upravičenci po ZureP-1, ZON, ZKZ in SPZ lahko uveljavljajo
predkupno pravico v skladu z določili 149/3
člena ZPPSL.
4. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
5. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika, odprt pri
Banki Celje d.d., št. 06376 – 0957784028,
s pripisom namena nakazila: varščina za
zbiranje ponudb.
6. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega
ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb:
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1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
objavi.
2. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločeno v osmih dneh od poteka roka za
zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh
od izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najugodnejšim ponudnikom, kolikor ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih
pogojev ali kakorkoli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje
s pripisom – Stečajni postopek St 5/2005
– Ponudba za odkup – ne odpiraj.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu, tel. 03/427-44-80, GSM 041/652-185 in
na spletni strani www.svetovanje-kos.si.
Dodatne informacije o premoženju in
ogled cenilnega zapisnika je mogoče dobiti
v Insolvenčni pisarni Celje, Ulica XIV. divizije 14/III, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim
upraviteljem.
Stečajni upravitelj

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Št. 028-2/1999
Ob-35075/05
V register političnih strank se pod zaporedno številko 52, kjer je vpisana politična
stranka Liberalna demokracija Slovenije,
s kratico imena LDS ter s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 27, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot nova zastopnica stranke se vpiše
Marjeta Vesel Valentinčič.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-4/2005-3
Ob-34700/05
Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja
in znanosti Druge osnovne šole Slovenj
Gradec, s sedežem v Slovenj Gradcu, Kopališka ulica 29, so bila sprejeta v hrambo
na Upravni enoti Slovenj Gradec, na oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve z odločbo št. 024-1/98-1411
z dne 2. 2. 1998 in vpisana v evidenco sindikatov pod zaporedno št. 1/98.
Zaradi organizacijskih sprememb se je
spremenil naziv sindikata, ki se odslej glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Druge osnovne šole Slovenj
Gradec.

Stran

9249

Sprememba je vpisana v evidenco sindikatov pod zap. št. 3/2005 pri Upravni enoti
Slovenj Gradec.
Št. 101-17/2005-3
Ob-34701/05
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center z dnem 1. 12. 2005 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila Sindikalne skupine JSKD Sindikata Glosa« in ga vpiše
v evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 312 za sindikat z imenom:
Sindikalna skupina JSKD Sindikat Glosa,
kratico: Sindikat Glosa JSKD in sedežem:
Štefanova ulica 5, Ljubljana.
Št. 101-9/05-12-1223
Ob-34854/05
Pravila sindikata Zveza svobodnih sindikatov, Sindikat Sinles, Sindikat gozdnega gospodarstva Nazarje, s sedežem
Savinjska c. 4, p. Nazarje, ki so pri Upravni enoti Mozirje vpisana pod zaporedno
številko 37, se z dnem 5. 12. 2005 vpišejo v
evidenco statutov sindikatov.
Št. 101-7/2005
Ob-35177/05
Pravilnik sindikata Neodvisnost –
KNSS, Sindikat LIV-Kolesa d.o.o., Industrijska 2, Postojna se z dnem 7. 12. 2005
sprejme v hrambo pri Upravni enoti Postojna
in se pod zaporedno številko 35/2005 vpiše
v evidenco hrambe statutov pri Upravni enoti Postojna.
Št. 101-8/2005
Ob-35178/05
Sindikatu Neodvisnost – KNSS, Sindikat
kovinskega podjetja LIV Postojna, Sindikat
kovinske in elektro industrije Slovenije, Industrijska cesta 2, Postojna, ki je vpisan
v evidenco hrambe statutov sindikatov pri
Upravni enoti Postojna pod zaporedno številko 14/97, se spremeni naziv tako, da se
naziv sindikata glasi: Neodvisnost – KNSS,
Sindikat LIV Postojna, d.d.
Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco hrambe statutov pod zaporedno
št. 36/05.
Št. 101-5/2005-5
Ob-35214/05
Temeljni akt – Pravila sindikata Minervo, podjetje za miniranje, eksplotacijo
rudnin, vrtanje in opremo, d.d., Letališka
27/a, Ljubljana, se z dnem 1. 9. 2005 hrani
pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je
vpisan v evidenci statutov pod zaporedno
številko 140.
Št. 101-13/2005
Ob-35215/05
Upravna enota Kranj sprejme v hrambo Pravila o delovanju sindikata Pergam
Aquasava, s sedežem v Kranju, Gorenjesavska cesta 12, z dnem 17. 11. 2005.
Pravila iz prvega odstavka se vpišejo v
evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 186.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-111/2005-6
Ob-35059/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence je dne 8. 12. 2005 na podlagi
priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim odstavkom 38. člena

Stran

9250 /
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Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da priglašena koncentracija
družb Aristocrat Leisure Cyprus Limited,
s sedežem Thessalonikis street, Nicolaou Pentadromos Ctr, 9th Floor/Ofﬁce
908, P.C. 3025 Limassol, in Elektronček
d.o.o., Gorenjska cesta 23, 1234 Mengeš,
ni podrejena določbam ZPOmK.
Koncentracija naj bi nastala na podlagi sklenitve Pogodbe o nakupu poslovne-
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ga deleža družbe Elektronček d.o.o. z dne
4. 11. 2005.
Ob upoštevanju razpoložljivih podatkov
Urad ugotavlja, da priglašena koncentracija
ne izpolnjuje ekonomskih pragov iz prvega
odstavka 12. člena ZPOmK, zato je Urad v
skladu z drugim odstavkom 38. člena izdal
odločbo o ugotovitvi, da koncentracija ni podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
po Zakonu
o poštnih storitvah
Št. 4/448/3634-1-04
Ob-34855/05
Na osnovi tretjega odstavka 28. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št.
102/04 – uradno prečiščeno besedilo (ZPsto-1-UPB1)) objavljamo
spremembe cenika
univerzalnih poštnih storitev
Pošta Slovenije, d.o.o.
Velja od 1. 1. 2006
Sprememba cenika univerzalnih poštnih storitev
Vrsta storitve
Cena v SIT z DDV
Cena v SIT brez DDV
1
2
3
1. Notranji poštni promet
Navadno pismo
nad 20 g do 50 g
nad 50 g do 100 g

95,00
115,00

79,17
95,83
Pošta Slovenije, d.o.o.

Objave
gospodarskih družb
Ob-35207/05
Skladno z določili 381. člena Zakona o
gospodarskih družbah in s sklepom skupščine delniške družbe Ideal d.d. Nova Gorica, objavljam v postopku redne likvidacije
poziv upnikom, da prijavijo svoje terjatve do
družbe Ideal Nova Gorica d.d., v likvidaciji,
Cesta 25. junija 22, 5000 Nova Gorica, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v
Novi Gorici pod vložno številko 1/00969/00,
matična številka 5040078, v roku 30 dni od
objave tega poziva likvidacijskemu upravitelju na naslov družbe.
Prijavi je potrebno priložiti vsa dokazila,
ki utemeljujejo obstoj in višino terjatve.
Likvidacijski upravitelj
Ivo silič
Ob-35230/05
Uprava družbe ZRMK holding d.d. objavlja poziv delničarjem družbe za zbiranje
ponudb za nakup lastnih delnic v skladu s
sklepom skupščine družbe. Vse ponudbe
morajo biti oddane v pisni obliki najkasneje
do 27. 12. 2005, do 12. ure, v tajništvu družbe, Dimičeva ulica 12, Ljubljana.
Ponudba mora vsebovati ceno za posamezno delnico, pri čemer bodo imele pred-

nost ponudbe z najnižjo ceno, v primeru, pa
da bodo posamezne ponudbe enake v ceni,
se bo upoštevalo razmerje v lastništvu delnic, ki ga ima posamezni delničar.
ZRMK holding d.d.
Ob-35234/05
Likvidacijska upraviteljica JT International, tobačni izdelki d.o.o., Cesta ljubljanske
brigade 25, Ljubljana, »v likvidaciji« Simona
Novak, objavljam v skladu s 381. členom
Zakona o gospodarskih družbah
poziv likvidacijskim upnikom,
da v roku 30 dni po objavi tega poziva
s priporočeno pošto prijavijo svoje terjatve
do družbe JT International, tobačni izdelki
d.o.o. Ljubljana »v likvidaciji«, matična številka družbe: 5885264, vpisane pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani pod vl. št. 1/26288/00,
likvidacijski upraviteljici na naslov: JT International, tobačni izdelki d.o.o. Ljubljana
»v likvidaciji«, Cesta ljubljanske brigade 25,
1000 Ljubljana. Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna dokazila. Vse dodatne informacije dobite na telefon 01/436-43-50.
Likvidacijska upraviteljica
Simona Novak
Ob-35235/05
Na podlagi drugega odstavka 313. člena Zakona o gospodarskih družbah in 2.5.
točke sklepa skuščine banke Bank Austrie
Creditanstalt d.d. Ljubljana z dne 25. 10.
2005 objavlja uprava banke emisijski zne-

sek in rok za uveljavitev prednostne pravice
ob izdaji novih navadnih imenskih delnic
7. izdaje.
Osnovni kapital banke Bank Austrie
Creditanstalt d.d. Ljubljana se poveča za
177,220.000 SIT. Za povečanje osnovnega kapitala banka izdaja 177.220 navadnih
imenskih delnic 7. izdaje z nominalno vrednostjo 1.000 SIT vsaka delnica in s skupno nominalno vrednostjo 177,220.000 SIT.
Emisijska vrednost ene delnice je 18.000
SIT, skupna emisijska vrednost novo izdanih
delnic je 3.189,960.000 SIT.
Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu banke
prednostno pravico do vpisa novo izdanih
delnic. Delničarji lahko svojo prednostno
pravico uveljavljajo v 15 dneh od dneva objave tega obvestila v Uradnem listu RS.
Besedilo sklepa o povečanju osnovnega
kapitala banke in potrebna dokumentacija
za uveljavljanje prednostne pravice ter za
vpis in vplačilo novih delnic, je delničarjem
na voljo na sedežu banke.
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-34698/05
V skladu z drugim odstavkom 64. člena
Zakona o prevzemih, obveščamo delničarje,
da nas je Zlata Moneta II Finančna družba
d.d., Maribor obvestila, da je dne 30. 11.
2005 pridobila 10.247 navadnih imenskih
delnic izdajatelja Mariborske livarne Maribor d.d. z oznako MBLG. Zlata Moneta II
ﬁnančna družba d.d. je tako na dan 30. 11.
2005 postala imetnik skupno 535.230 delnic MBLG, kar predstavljajo 20,0006% vseh
delnic izdajatelja.
Mariborska livarna Maribor d.d.
Ob-35208/05
V skladu s četrtim odstavkom 465. člena
ZGD družba Hotel Slon d.d. Ljubljana, Slovenska c. 34, objavlja, da je družba WHS
– Intertrading – export, import, G.m.b.H.
Kollergasse 9/7, Wien, Austria, postala lastnik 29.892 navadnih imenskih delnic družbe
Hotel Slon d.d., Ljubljana.
Hotel Slon d.d., Ljubljana
direktor družbe

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 3/05
Ob-34699/05
Skupščina družbe Slikar Nova d.o.o., s
sedežem Maribor, Prešernova ulica 026 a,
je dne 5. 7. 2005 soglasno sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe
ter pozvala upnike z objavo kot sledi:
»Osnovni kapital družbe, ki je doslej znašal 2,692.308 SIT se zmanjša za nominalno vrednost poslovnega deleža družbenika
Slikar podjetje za slikarstvo, pleskarstvo, trgovino in inženiring d.d., Prešernova 26a,
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Maribor, ki izstopi iz družbe ter je znašal
592.308 SIT in tako poslej znaša 2,100.000
SIT. Z dnem vpisa izstopa družbenika preneha njegov poslovni delež ter vse s tem
deležem povezane pravice in obveznosti.«.
Skladno z določilom 454. člena ZGD pozivamo upnike, da se zglasijo na sedežu
družbe in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Družba bo upnikom, ki ne bodo soglašali z zmanjšanjem
osnovnega kapitala, poravnala zahtevka
oziroma zagotovila varščino.
Upnikom, katere terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register bo družba zagotovila
zavarovanje, če terjatve v šestih mesecih
po objavi prijavijo, kolikor ne bi mogli biti
poplačani.
Slikar Nova d.o.o.
direktor družbe
Letonja Vojko, gr. inž.
Ob-35183/05
Skupščina družbe N.R.B., družba za razvoj regije, d.o.o., Celovška cesta 182, 1000
Ljubljana, je dne 1. 12. 2005 sprejela
sklep o zmanjšanju kapitala,
ki glasi:
Osnovni kapital družbe v višini
210,000.000 SIT se zmanjša za 150,000.000
SIT. Po opravljenem znižanju kapitala, znaša osnovni kapital družbe 60,000.000 SIT.
Glede na navedeno, družba N.R.B d.o.o.
poziva upnike družbe, da se zglasijo pri družbi in podpišejo izjavo ali se strinjajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
NRB d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-35422/05
Popravek
V sklicu 12. skupščine delniške družbe
Mizarstvo Grosuplje d.d., ki bo dne 28. 12.
2005 ob 11. uri, objavljene v Uradnem listu
RS, št. 106 z dne 25. 11. 2005, Ob-32835/05,
se pod točko 2.1 tekst pravilno glasi:
2.1 Predlog sklepa:
Izvolite novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Na podlagi pisne izjave o odstopu s
funkcije članov nadzornega sveta Peče
Ljubo in Celan Borut se za nova dva člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev izvoli Blatnik Tomaža, stanujoč
Predstruge 69, Videm Dobrepolje in Kastelec Špelo, stanujoča Bruhanja vas 4a,
Videm Dobrepolje.
Mandat članom nadzornega sveta traja štiri leta in nastopi z dne 28. 12. 2005.
Mizarstvo Grosuplje d.d.
direktor
Franci Jošt, dipl. ek.
Ob-34841/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 36. člena Statuta družbe
Transport Krško d.d. sklicujem
1. izredno skupščino delničarjev,
ki bo v ponedeljek, 16. 1. 2006 ob 11. uri
v poslovnih prostorih družbe.
Dnevni red:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
3. Povečanje osnovnega kapitala z izdajo novih imenskih navadnih delnic.
Predlog sklepov:
Sklep 1: osnovni kapital družbe se poveča z izdajo novih imenskih navadnih delnic, za znesek 12,000.000 SIT, tako da po
povečanju osnovni kapital družbe znaša
325,658.000 SIT.
Izdane nove delnice imajo nominalno vrednost 1.000 SIT. Emisijska vrednost
delnic je enaka nominalni vrednosti tako ta
znaša 1.000 SIT na delnico oziroma skupaj
12,000.000 SIT. Tako se na novo izda 12.000
navadnih imenskih nematerializiranih delnic.
Sklep 2: dosedanji delničarji imajo v sorazmerju z deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic. Rok za
uveljavitev te pravice je 14 dni po objavi in
pozivu k dokapitalizaciji. Rok za vpisovanje
novih delnic je 30 dni od objave in poziva.
4. Imenovanja revizijske hiše za pregled
nakupa in prodaje osnovnih sredstev družbe
Transport Krško d.d. za čas 5 let.
Predlog sklepa: za pregled nakupa in
prodaje osnovnih sredstev družbe Transport Krško d.d. se imenuje revizijsko družbo
EPIS d.o.o. Celje.
5. Odpoklic člana nadzornega sveta,
imenovanega na 10. skupščini delničarjev.
Predlog sklepa: odpokliče se član nadzornega sveta za zastopanje interesov delničarjev Jože Patty.
6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: imenuje se član nadzornega sveta za zastopanje delničarjev, ki bo
izvoljen na sestanku delničarjev notranjega
odkupa.
7. Razno.
Gradivo za izredno skupščino s predlogi
sklepov delničarjem so na voljo v tajništvu
uprave delniške družbe v Krškem, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave
dnevnega reda do vključno na dan zasedanja skupščine.
Izredne skupščine se lahko udeležijo in
uresničujejo glasovalno pravico imetniki navadnih delnic in njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblaščenci ali zakoniti zastopniki
morajo predložiti družbi pisno pooblastilo
delničarja oziroma dokument o zakonitem
zastopstvu delničarja. Pooblastilo ostane
shranjeno pri družbi.
Delničarje naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic prijavijo udeležbo na skupščini 1
uro pred zasedanjem skupščine.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če izredna
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje uro kasneje v istih prostorih in z
istim dnevnim redom.
Izredna skupščina bo takrat odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Transport Krško d.d.
direktor
Ob-34866/05
Na podlagi 285. člena Zakona o gospodarskih družbah in 25. člena Statuta družbe
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IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45, 8275
Škocjan, uprava sklicuje
14. sejo skupščine
delničarjev IGM Strešnik d.d., Dobruška
vas 45, 8275 Škocjan,
ki bo v torek, 17. 1. 2005 ob 10. uri, na
sedežu družbe IGM Strešnik d.d. v Dobruški
vasi 45, 8275 Škocjan z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter
predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, Andrej Mihevc, in dva preštevalca glasov, Pelko Ivana in Slamnik Gregor.
2. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave se razreši član nadzornega sveta Rajko
Siročič, za novega člana nadzornega sveta
se izvoli Andrej Mihevc.
Prijava udeležbe na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe udeležbo na skupščini.
Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati
pisna pooblastila.
Udeležba na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan 12. 1. 2006 vpisani v KDD.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu družbe
IGM Strešnik d.d., Dobruška vas 45, 8275
Škocjan, vsak delovni dan med 10. in 12.
uro v času od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi družbe v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine.
IGM Strešnik d.d.
uprava družbe: Sonja Kovačič
Ob-35073/05
Na podlagi Statuta družbe Casino Maribor, igre na srečo d.d., Glavni trg 1, Maribor
ter skladno z določili Zakona o gospodarskih
družbah, uprava družbe sklicuje
X. redno sejo skupščine
delniške družbe Casino Maribor, igre na
srečo d.d., Maribor,
ki bo dne 20. 1. 2006 ob 12. uri v prostorih družbe Casino Maribor d.d., Glavni trg
1, Maribor.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
3. Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta.
Skupščine se udeležijo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
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Delničarje naprošamo, da svojo udeležbo
na skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Vljudno prosimo udeležence, da se uro pred
pričetkom zasedanja skupščine prijavijo predstavniku družbe na mestu, kjer bo zasedanje
skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na zasedanju skupščine. Za udeležbo na zasedanju
skupščine se ﬁzične osebe izkažejo z osebnim
identiﬁkacijskim dokumentom, pooblaščenci pa
tudi s pisnim pooblastilom.
Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu
družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure do dneva zasedanja skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsa 15 odstotkov zastopanega kapitala. V
primeru, da ne bo moč zagotoviti sklepčnosti ob prvem sklicu, bo ponovno zasedanje
skupščine na istem kraju čez eno uro, ko se
bo odločalo ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Casino Maribor d.d.
uprava

Zavarovanja
SV 370/05
Ob-35539/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz Šmarja
pri Jelšah z dne 9. 12. 2005, opr. št. SV-370/05,
so bili poslovni prostori v pritličju poslovno-stanovanjske hiše Rogatec 50, stoječe na parc.
št. 23/1, vpisane v z.k. vl. št. 389 k.o. Rogatec, sestoječih iz skladišča 52,51 m2, skladišča
28,75 m2, skladišča za bife 22,77 m2, bifeja
20,91 m2, vetrolova-vhoda 5 m2, prodajnega
prostora 84,18 m2, skladišča 44,79 m2, pisarne
4 m2, kotlovnice 36,08 m2, odprtega skladišča
14 m2, hodnika 7,80 m2, hodnika 5 m2, stopnišča 7,98 m2, WC 2,38 m2, garderobe 5,90 m2,
hodnika 4 m2, WC-ženski 2,87 m2 in WC-moški 4,89 m2, vse v skupni izmeri 353,51 m2
in dodatno še iz pripadajočega dela skupnih
prostorov, delov in naprav ter funkcionalnega
zemljišča navedene zgradbe, last zastavitelja
Arkus d.o.o., Trg 1, 3252 Rogatec, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 29. 1. 2003,
sklenjene s prodajalcem Mercator-SVS, trgovina, storitve d.d., Rogozniška cesta 8, Ptuj
in aneksa k njej z dne 19. 3. 2003, v zvezi
s pogodbo o ureditvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, sklenjene dne 3. 10. 2002,
med Občino Rogatec in Mercator-SVS trgovina, storitve d.d., Rogozniška cesta 8, Ptuj,
zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Ajdovščina, matična
št. 5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 5,000.000 SIT s pripadki.
SV 1409/05
Ob-35540/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 1409/05 z dne 9. 12.
2005, sta bili nepremičnini, stanovanje številka 4, ki leži v 1. nadstropju, v izmeri 37,78 m2
in pomožni prostor – shramba številka 4, ki
leži v pritličju, v izmeri 1,96 m2, kar vse se
nahaja v stanovanjskem objektu "A1", zgrajenem na parcelah številka 2429/7 in 2429/1
katastrska občina Pobrežje ter garaža številka 8, v izmeri 17,70 m2, v objektu, ki stoji na
parceli številka 2430/3 katastrska občina Pobrežje, kar vse se nahaja v naselju s komer-
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cialnim imenom "Cvetlično naselje Pobrežje";
last dolžnika – zastavitelja Antona Premec,
stanujočega Dolga ulica 27, 2204 Miklavž na
Dravskem polju in zastaviteljice Valerije Premec, stanujoče Dolga ulica 27, 2204 Miklavž
na Dravskem polju, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 25. 11. 2005,
sklenjene med njima kot kupcema in med
Sortima d.o.o. kot prodajalcem; zastavljeni
v korist upnice Nove KBM d.d., s sedežem
Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, za zavarovanje denarne terjatve prej navedenega
upnika do dolžnika – zastavitelja Antona Premec v višini 10,000.000 SIT s pripadki ter z
zapadlostjo do 78 mesecev, šteto od prvega
dne v prihodnjem mesecu po porabi kredita,
oziroma na dan odpoklica upnika.
SV 1117/05
Ob-35541/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 1117/05, je bilo dvosobno stanovanje št. 58 v izmeri 54,75 m2, ki se nahaja v
dvanajstem nadstropju stanovanjskega bloka
na naslovu Ulica Matije Tomca 4 v Domžalah,
ki stoji na parc. št. 3917 in 3918, k.o. Domžale,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 94.900 CHF s pp v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan vračila kredita.
SV 1113/05
Ob-35542/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 1038/05, DK 72/05, z dne
24. 11. 2005, je bila na enosobnem stanovanju št. 1 v skupni izmeri 26 m2, v pritličju stanovanjskega bloka v Domžalah, Miklošičeva
1a, ki stoji na parc. št. 4022/3 k.o. Domžale,
ustanovljena zastavna pravica v korist Banke
Domžale d.d., Domžale, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, Ljubljanska 62, Domžale,
za zavarovanje denarne terjatve v višini glavnice 23.213 EUR s pp.
SV 1113/05
Ob-35543/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz Domžal, opr. št. SV 1113/05, DK 79/05, je bilo
dvosobno stanovanje št. 10 v skupni uporabni
površini 62 m2, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka v Domžalah na Miklošičevi ulici 4C,
ki stoji na parc. št. 4019/1 k.o. Domžale, in s
pripadajočim ustreznim solastniškim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču stanovanjske stavbe,
zastavljeno v korist Banke Domžale d.d. Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke
d.d., 1230 Domžale, Ljubljanska 62, matična
številka 5101727, za zavarovanje denarne terjatve v višini 46.000 EUR s pp.
SV 780/05
Ob-35544/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 780/05 z dne 13. 12. 2005, je
bilo stanovanje št. 3, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta
Cirila Tavčarja 1A, stoječe na parc. št. 522/10
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 25,32 m2, last
zastavitelja Henrika Merzela, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
2945/1-06/91, sklenjene dne 18. 11. 1991, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024, s sedežem v Ljubljani,
Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 11,000.000 SIT s pripadki.

SV 826/05
Ob-35545/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic,
opr. št. SV 826/05 z dne 9. 12. 2005, sta bili
stanovanji:
– št. 6, v 1. nadstropju večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Cesta maršala Tita 72,
stoječe na parc. št. 489/26 k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 71,69 m2, last zastaviteljev Jasmina Čabrića in Senke Čabrić, oba Ulica heroja Verdnika 40, Jesenice – vsakega do 1/2,
na podlagi kupoprodajne pogodbe dne 25. 10.
2005 in
– št. 23, v 3. nadstropju večstanovanjske
stavbe na Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja
10, stoječe na parc. št. 541 k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 49,02 m2, last zastavitelja Ahma
Čabrića, na podlagi pogodbe št. ISP 008/93-O
o prodaji stanovanja z dne 13. 1. 1993, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
50.000 EUR s pripadki.
SV 830/05
Ob-35546/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenice, opr. št. SV 830/05 z dne 12. 12. 2005,
je bilo zastavljeno stanovanje v 1. nadstropju
večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica Franca Benedičiča 10, Jesenice, stoječe na parc.
št. 1370/3 k.o. Jesenice, v izmeri 59,36 m2,
last kreditojemalcev in zastaviteljev Nedeljka
Manojlovića in Fadile Manojlović, obeh stanujočih na Jesenicah, Cesta v Rovte 6, vsakega
do 1/2, 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
35.000 EUR s pripadki.
SV 1625/05
Ob-35547/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1625/05 z dne 8. 12. 2005, je dvosobno stanovanje št. 10, v izmeri 52,50 m2, ki
se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske
stavbe, označene z ident. št. 712.ES, na parc.
št. 924/4 k.o. Kranj, na naslovu Šorlijeva ulica
10, v Kranju, last zastavitelja Mirana Zupana,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 11.
2005, sklenjene s prodajalcem Matejem Urbančičem, Dvorje 112, Cerklje na Gorenjskem,
zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene
terjatve v višini 37.740 EUR, z obrestno mero,
ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Euriborja in obrestne marže v višini 1,95% letno,
kar znaša na dan 25. 11. 2005 skupaj 4,7%
letno in efektivno obrestno mero za najeti kredit v višini 4,81% letno, z rokom vračila v 216
zaporednih mesečnih obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v plačilo dne 31. 12. 2023, z
možnostjo enostranskega odstopa od kreditne
pogodbe s strani upnice – banke v primerih iz
19. točke kreditne pogodbe, ki je sestavni del
notarskega zapisa.
SV 1769/2005
Ob-35548/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1769/2005 z dne
7. 12. 2005, je bila nepremičnina, enosobno
stanovanje št. A-2N.3, v II. nadstropju v izmeri 40,44 m2, s teraso v izmeri 8,72 m2 in
pomožnim prostorom – kletno shrambo št.
A-2N.3a, v stanovanjskem objektu A s ko-
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mercialnim nazivom “Male Hoče”, zgrajenem
na parc. št. 679/2, k.o. Spodnje Hoče, ki je
last zastaviteljice Polonce Križanič, EMŠO
1911977505077, stanujoče Pekre, Lackova
cesta 181, do celote, na podlagi prodajne pogodbe št. S-13/2005 z dne 8. 7. 2005, sklenjene s prodajalcem MTB d. o. o. Maribor, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 10,000.000 SIT s pripadki.
SV 1823/2005
Ob-35550/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1823/2005 z dne 9. 12.
2005, so bile nepremičnine:
– poslovni prostori označeni kot vertikala
1 in vertikala 4 v skupni izmeri 6.670,90 m2
uporabne površine v pritličju, I., II., III., IV., V.
nadstropju Poslovno trgovskega centra Cityjug Maribor, v objektu, ki stoji na parc. št. 1770,
k.o. Maribor-Grad, last zastavitelja IP Nova
d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 056, Ljubljana, matična številka 1861336, na podlagi
prodajne pogodba številka 113-73/03 z dne
29. 9. 2003, s prilogami in aneksa številka 1
k prodajni pogodbi številka 113-73/03 z dne
25. 2. 2004,
– 15 parkirnih prostorov s št. 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 308, 309,
310, 311, 312, v IV. kletni etaži Garažne hiše
v Poslovno trgovskem centru City-jug Maribor,
na naslovu Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, v
objektu, ki stoji na parc. št. 1770 in parc. št.
1771, k.o. Maribor-Grad, last zastavitelja IP
Nova d.o.o., Ljubljana, Slovenska cesta 56,
Ljubljana, matična številka 1861336, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 200-132/05
z dne 28. 11. 2005 s prilogami,
– poslovni prostor – lokal št. L9, v izmeri,
77,16 m2 uporabne površine, v pritličju Poslovno trgovskem centru City-jug Maribor, v
objektu, ki stoji na parc. št. 1770, k.o. Maribor-Grad, last zastavitelja IP Nova d.o.o.,
Ljubljana, Slovenska cesta 56, Ljubljana, matična številka 1861336, na podlagi prodajne
pogodbe številka 113-14/05 z dne 28. 2. 2005
s prilogami in zemljiškoknjižnega dovolila z
dne 1. 3. 2005,
zastavljene v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 9,000.000 EUR s pripadki oziroma v tolarski protivrednosti, pri čemer terjatev zapade
v plačilo 8. 2. 2021.
SV 1630/2005
Ob-35551/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1630/2005 z dne 12. 12.
2005, je trisobno stanovanje št. 93/VIII v izmeri 75 m², v stavbi v Mariboru, Cesta zmage
92, ki stoji na parc. št. D 2405 k.o. Tabor,
solast Pajnkiher Matjaža in Pajnkiher Maje,
obeh stanujočih Maribor, Dobravska 11, na
temelju prodajne pogodbe z dne 9. 4. 2004,
zastavljeno v korist SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku
54.000 EUR s pp.
SV 977/05
Ob-35552/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz Maribora, opr. št. SV 977/05 z dne 12. 12. 2005, je
nepremičnina, garsonjera št. 8, v mansardi/jug
stanovanjskega objekta št. 21B, v skupni izmeri 27,79 m2, s pripadajočo kletno shrambo
št. 8, velikosti 0,71 m2 in s pripadajočim delom
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podstrešja, lociranega nad to garsonjero, ki
se nahaja v večstanovanjski stavbi v Kamnici,
Elektrarniška ulica 6, stoječi na parc. št. 81/31,
k.o. Kamnica, katere izključna lastnica je Marija Erjavičnik, Elektrarniška ulica 6, Kamnica,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 11.
1998, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald, reg. zadruga z
omejeno odgovornostjo, Republika Avstrija, id.
št. 1870793, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnice Marije Erjavičnik, stanujoče Elektrarniška ulica 6, Kamnica, v višini 40.600 EUR
s pripadki.
SV 838/05
Ob-35553/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj
Gradca, opr. št. 838/05 z dne 21. 11. 2005,
je bila nepremičnina, Branku Koščaku lastno
stanovanje v izmeri št. 3 v pritličju, v skupni izmeri 74 m2, v večstanovanjski stavbi Podvelka
12/a, Podvelka, ki stoji na parceli št. 155.S vl.
št. 40 k.o. Rdeči breg II, za katerega pa še ni
bila ustanovljena etažna lastnina, katerega je
pridobil v last na podlagi kupoprodajne pogodbe in aneksa k tej pogodbi z dne 17. 10. 2005,
sklenjene s prodajalcem Andrejem Podlesnikom, Podvelka 12/a, Podvelka in ki ni vpisano
v etažni knjigi pri zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Slovenj Gradcu, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 7,000.000 SIT, z
zapadlostjo v 180 mesečni obrokih, ki znaša
na dan sklenitve pogodbe 49.907 SIT in ki
zapade v plačilo zadnji dan v mesecu, skupaj
z obrestmi po obrestni meri, ki je ob sklenitvi
pogodbe enaka 6-mesečni CHFLIBOR, povečana za 2,75% in je spremenljiva; skupna
obrestna mera na dan odobritve kredita znaša
3,516; obresti se obračuvanavajo na konformni način, efektivno obrestno mero, ki znaša
na dan sklenitve pogodbe 3,65% letno in se
spremeni, ter skupaj z morebitnimi zamudnimi
obrestmi in stroški prisilne izterjave dolga, pri
čemer znaša čista izplačilna vrednost odobreni kredit minus stroški odobritve kredita, v
korist zastavne upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, mat.
št. 5860580, vse do dokončnega poplačila
terjatve upnice.
SV 776/2005
Ob-35557/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs iz Gornje
Radgone, pogodba o vračilu kredita, bančni
račun št. 82.198 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z ustanovitvijo zastavne
pravice na nepremičnini z dne 14. 12. 2005,
opr. št. SV 776/2005, je bilo stanovanje številka 3 v pritličju, z oznako 2a v V. vhodu, v
velikosti 63,39 m2 in stoji na parcelni številki
230/18 stanovanjska stavba k.o. Gornja Radgona, Mladinska ulica 13, vključno s kletnim
prostorom v izmeri 70,15 m2, identiﬁkacijska
številka stavbe 1257, identiﬁkacijska številka
dela stavbe 111, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 21. 11. 2005, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisenbank Graz–Mariatrost
GmbH, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Mariatrosterstrasse 255, 8044 Graz,
EIŠ 2056399, v zavarovanje denarne terjatve
v znesku 55.000 EUR s pripadki.
SV 1650/05
Ob-35558/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1650/05, je bilo trisobno stanovanje št. 25 v izmeri 78,20 m2, ki se nahaja v
sedmem nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Cesta 1. maja 63 v Kranju, ki stoji na

Stran

9253

parc. št. 214/7, pripisani zemljiškoknjižnemu
vložku št. 107, k.o. Huje, last zastaviteljev Simone Fajdiga, Ulica Janeza Puharja 1, Kranj
in Vita Gosarja, Ulica heroja Nandeta 38, Maribor, vsakega do ½, na temelju prodajne pogodbe z dne 15. 11. 2005, sklenjene s prodajalcem Gorazdom Vidicem, zastavljeno v
korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 56.975 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
vračila kredita, s pogodbeno obrestno mero
12-mesečni Euribor + 1,9% obrestne marže
letno in vsemi pripadki.
SV 1652/05
Ob-35598/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1652/05 z dne 14. 12. 2005, je stanovanje št. 8, v izmeri 70,40 m2, v I. nadstropju
večstanovanjske hiše, na naslovu Pipanova
cesta 78, Šenčur, ki stoji na zemljišču parc. št.
468/11 k.o. Šenčur, last dolžnikov – zastaviteljev Senke Muminović in Fikreta Muminović,
oba stan. Pipanova cesta 78, Šenčur, na podlagi pogodbe o prodaji in stanovanja, sklenjene dne 17. 11. 1992, s prodajalcem Iskra
Števci Kranj, d.o.o., Kranj, Savska loka 4 in
dodatki k tej pogodbi z dne 14. 4. 1992, 24. 8.
2004 in 1. 10. 2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila, r.z.z.o.j., KaiserJosef-Platz 6, A-9500 Villach/Beljak, Avstrija,
enolična identiﬁkacijska številka 1900498, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
27.000 EUR, z letno obrestno mero 6,628%
in je vezana na trimesečni Euribor s pribitkom
4,50, z dokončno zapadlostjo dne 30. 6. 2011,
z možnostjo odpovedi kreditne pogodbe s strani upnice v primeru, če do dolžniki v zamudi s
plačilom začetnega ali dveh zaporednih obrokov, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela
z uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi
pogoji, razvidnimi iz potrošniško hipotekarne
kreditne pogodbe.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 37/2005
Os-34703/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne poravnave pod opr. št. St 37/2005 sklep z dne
6. 12. 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: Jurmes trgovina,
trgovina in storitve, Ul. Leona Dobrotinška
15, Šentjur in njegovimi upniki, ki bo dne 18.
januarja 2006 ob 13.30 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, pooblaš-
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čena 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 6. 12. 2005
St 4/2005
Os-34704/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne poravnave pod opr. št. St 4/2005 sklep z dne
16. 11. 2005:
1. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom: Steklarna Rogaška d.d., Ulica talcev 1, Rogaška Slatina in njegovimi upniki,
sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne
16. 11. 2005.
2. Terjatve upnikov so razvrščene v šest
razredov, kot sledi:
Razred A: terjatve ločitvenih in izločitvenih
upnikov po 60/2 členu ZPPSL, katerih položaj
se tudi po potrditvi načrta ﬁnančne reorganizacije ne spremeni.
Razred B: terjatve navadnih upnikov, katerim dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v
roku enega leta po pravnomočnosti sklepa o
potrjeni prisilni poravnavi, brez obresti za obdobje od začetka postopka prisilne poravnave
do dneva poplačila.
Razred C: terjatve zaposlenih po 60/2 členu ZPPSL, na katere prisilna poravnava nima
pravnega učinka in se analogno 160/2 členu
ZPPSL obravnavajo kot stroški postopka.
Razred D: terjatve ZPIZ za del prispevkov
iz naslova beniﬁcirane delovne dobe, kateremu dolžnik ponuja 100% poplačilo terjatev v
obdobju enega leta po pravnomočnosti prisilne
poravnave, brez obresti za obdobje od začetka
prisilne poravnave do dneva poplačila.
Razred E: terjatve za zamudne obresti iz
naslova plačila davkov in prispevkov, za katere
se skladno z določilom 16/3 člena ZFPP predlaga odpust celotne obveznosti.
Razred F: terjatve ločitvenih upnikov, ki
se pod pogojem, da bo prisilna poravnava
pravnomočno potrjena spremenijo v delnice
dolžnika.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov po
potrjeni prisilni poravnavi in seznam upnikov,
katerih terjatve niso bile prerekane z navedbo
ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev
in rokov za njihovo poplačilo po posameznih
razredih, sta sestavni del tega sklepa.
4. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
5. Potrjena prisilna poravnava ima 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.
6. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 16. 11. 2005 je postal pravnomočen dne
5. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 12. 2005
St 11/2005
Os-34705/05
To sodišče je s sklepom št. St 11/2005 z
dne 5. 12. 2005 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Zmaj gostinstvo in posredništvo Merslavič Andrej
s.p., Tovarniška 10, Brežice, matična številka
1749501, šifra dejavnosti 55.301.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa
se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 12. 2005
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St 3/2005
Os-34707/05
To sodišče je s sklepom št. St 3/2005 z dne
5. 12. 2005 na podlagi prvega odstavka 99.
člena ZPPSL začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Ines Industrijska
elektronika d.o.o., Prešernova 4, Sevnica,
matična številka 5323436, šifra dejavnosti
31.200.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po tej objavi. Po pravnomočnosti sklepa
se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 5. 12. 2005

St 139/2002
Os-34711/05
To sodišče je s sklepom St 139/2002 dne
5. 12. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Trans Euro d.o.o., Obvozna cesta 1, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2005

St 228/2005
Os-34708/05
To sodišče je s sklepom z dne 23. 11. 2005
pod opr. št. St 228/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom C.A.F.E., turizem in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Tržaška
cesta 132, matična številka 5617642, šifra
dejavnosti 55.301.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki
v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino
v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (23. 11. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva
začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo,
prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan
začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih
upnikov v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Abanka Vipa d.d., Ljubljana, Slovenska
c. 58,
– Probanka leasing d.o.o., Ljubljana, Slovenska 56,
– Banka Koper d.d., Koper, Pristaniška
ul. 14,
– Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50,
– Zdenka Matjaž, Rožanska 3, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega sodišča 23. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2005

St 111/2005
Os-34712/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 111/2005 dne 6. 12. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Gradbena
invalidska družba, proizvodnja, storitve,
svetovanje d.o.o., Lavričeva ul. 3, Maribor.
Odslej ﬁrma glasi Gradbena invalidska
družba, proizvodnja, storitve, svetovanje
d.o.o., Lavričeva ul. 3, Maribor – v stečaju.
Šifra dejavnosti: 85.322, matična številka:
1785141.
II. Za stečajnega upravitelja se določi Gorazd Zemljarič, Fisk d.o.o. Maribor, Gosposvetska 84, Maribor.
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. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 17. 3.
2006 ob 11. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 6. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 2005

St 224/2002
Os-34709/05
To sodišče v stečajnem postopku nad dolžnikom HKS Sicura, Ljubljana – v stečaju razpisuje narok za glavno razdelitev za dne 30. 1.
2006 ob 13. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. 6.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2005

St 127/2004
Os-34713/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Interbau, družba za gradbeništvo, trgovino in
storitve d.o.o., Klinetova 6, Maribor, v stečaju, ki se vodi pri tukajšnjem sodišču pod oprav.
št. St 127/04, se zaključi v skladu z 99/II členom
ZPPSL, ker stečajni dolžnik nima sredstev niti za
kritje stroškov stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2005
St 89/2004
Os-34714/05
To sodišče je s sklepom z oprav. št.
St 89/2004 z dne 1. 12. 2005, v stečajni zadevi stečajnega dolžnika Medikament d.o.o.
Maribor, družba za trgovino in proizvodnjo,
Preradovičeva 20/a, Maribor, v stečaju, razrešilo stečajnega upravitelja Dušana Marina
iz Maribora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2005
St 136/2003
Os-34715/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
Kušar Nevenka, Šiviljstvo s.p. - v stečaju,
Kalohova 9, Maribor, dne 20. 1. 2006 ob 9.
uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v načrt ﬁnančne
reorganizacije na tukajšnjem sodišču, Sodna
ul. 15, soba 217, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2005
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St 172/2004
Os-34716/05
To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 172/2004 z dne 1. 12. 2005, v stečajni zadevi stečajnega dolžnika Zidak gradbeništvo
d.o.o., Požeg 10, 2327 Rače, v stečaju, razrešilo stečajno upraviteljico Dragico Razboršek
iz Maribora.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2005
St 33/2005
Os-34717/05
1. Z dnem 5. 12. 2005 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom V P A - Proizvodnja d.o.o., Velika Polana 106, matična št.
1954130, davčna št. 64506100.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da
z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku 2 mesecev po objavi tega stečajnega
postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi v
dveh izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100335.
Terjatve, ki so pravočasno prijavljene v postopku prisilne poravnave dolžnika pod opr.
št. St 17/2005 se štejejo za pravočasne v tem
stečajnem postopku in jih ni potrebno ponovno
prijavljati.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 3. 2006 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 5. 12. 2005 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 12. 2005
St 26/2005
Os-34718/05
1. Z dnem 5. 12. 2005 se začne likvidacijski
postopek nad dolžnikom Moto turing klub
Radenci, Janžev vrh 41/a, Radenci.
2. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi št. 53.
3. Upniki likvidacijskega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o plačani taksi,
ki znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Ne plača se taksa za
prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka
160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
1142200-7110006-51100265.
4. Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
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5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 13. 3. 2006 ob 12. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku likvidacijskega postopka
se dne 5. 12. 2005 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča. Tega dne nastopijo vse
pravne posledice začetka likvidacijskega postopka.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 12. 2005
St 19/2005
Os-34719/05
To sodišče je na seji senata dne 29. 11.
2005 pod opr. št. St 19/2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Kondor,
Rotija Starič, s.p., Migolska gora 7/a, Mirna, matična številka 1368214, šifra dejavnosti
52.620, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Kondor, Rotija Starič, s.p., Migolska gora 7/a, Mirna, izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 11. 2005
St 14/2005
Os-34720/05
To sodišče je na podlagi umika predloga za
začetek postopka prisilne poravnave, s sklepom opr. št. St 14/2005 z dne 16. 11. 2005,
ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Pololes – proizvodnja pohištva Mirko
Pomberg s.p., Janževski vrh 92, Podvelka,
ki je bil začet s sklepom tukajšnjega sodišča
opr. št. St 14/2005 z dne 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 12. 2005
St 85/2005
Os-34858/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne poravnave pod opr. št. St 85/2005 sklep z dne
8. 12. 2005:
I. To sodišče je dne 22. 11. 2005 ob 8. uri
priporočeno po pošti prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med dolžnikom: Rogaška Crystal – hotelirstvo in turizem d.o.o., Ul. talcev 1, Rogaška Slatina in
njegovimi upniki, z dne 18. 11. 2005 in je dne
8. 12. 2005 ob 9.30 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom: Rogaška Crystal
- hotelirstvo in turizem d.o.o., Ul. talcev 1, Rogaška Slatina (matična številka: 1602799, ID
št. za DDV: SI38405199) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter
dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino
v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (8. 12. 2005).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave in
se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original
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dokazila o plačilu sodne takse na TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na številko: 11
42153-7110006-00850505.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, številka delovnega dovoljenja L16/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Steklarna Luminos d.d., Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica,
2. Stopinšek Milena s.p., Celjska cesta 1,
Rogaška Slatina,
3. Terme SPA d.o.o., Stritarjeva ulica 1,
Rogaška Slatina,
4. Steklarski hram, Ul. talcev 1, Rogaška
Slatina,
5. predstavnik delavcev – Vrhovnik Branko,
Spodnja cesta 4, Rogaška Slatina.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se naloži, da položi predujem za stroške postopka
v višini 3,500.000 SIT na TRR tukajšnjega
sodišča št. 01100-6960421564, sklic na št.
5-85-2005, v roku 8 dni po prejemu pisnega
odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 12. 2005
St 46/2005
Os-34859/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne poravnave pod opr. št. St 46/2005 sklep z dne
8. 12. 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 dol. 52.
člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom: Panles Trade, Trgovina
d.o.o., Tekačevo 62/b, Rogaška Slatina in
njegovimi upniki, ki bo dne 25. januarja 2006 ob
13. 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 8. 12. 2005
St 143/2004
Os-35020/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 79/2005 sklep z dne 9. 12. 2005:
I. To sodišče je neposredno dne 22. 11.
2004 ob 14.55 prejelo predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: »Sanja«,
Niko Trivan s.p., Kocbekova cesta 25, Ljubečna in je dne 9. 12. 2005 ob 10.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: »Sanja«, Niko
Trivan s.p., Kocbekova cesta 25, Ljubečna
(matična številka: 5471072, ID št. za DDV:
SI49235583).
Odslej se ﬁrma glasi: »Sanja«, Niko Trivan
s.p., Kocbekova cesta 25, Ljubečna (matična
številka: 5471072, ID št. za DDV: SI49235583)
– v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
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III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-01430405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. marca 2006 ob 13. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 9. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 12. 2005
St 79/2005
Os-35179/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 79/2005 sklep z dne 9. 12. 2005:
I. To sodišče je dne 13. 10. 2005 prejelo
predlog za začetek stečajnega postopka nad
dolžnikom: Texman proizvodnja tekstilnih izdelkov Tomaž Ravnikar s.p., Linhartova ulica
2, Celje in je dne 9. 12. 2005 ob 8.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Texman proizvodnja tekstilnih izdelkov, Tomaž
Ravnikar s.p., Linhartova ulica 2, Celje
(matična številka: 5471447, ID št. za DDV:
SI14601605).
Odslej se ﬁrma glasi: Texman proizvodnja tekstilnih izdelkov, Tomaž Ravnikar s.p.,
Linhartova ulica 2, Celje (matična številka:
5471447, ID št. za DDV: SI14601605) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča.
IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi. Upnike
pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj
z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve
in z navedbo žiro računa ali drugega računa
upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-00790505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. marca 2006 ob 8.30, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 9. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 12. 2005
St 41/2005
Os-35180/05
To sodišče na podlagi 101. in 102. člena
ZPPSL objavlja sledeči oklic:
Na podlagi sklepa tukajšnjega sodišča, opr.
št. St 41/2005 z dne 8. 12. 2005 se nad dolžnikom Gidar Dent, Trgovina, proizvodnja in
servis d.o.o., Obrtna ulica 11, Izola, matična
številka 5381665, začne stečajni postopek.
Za stečajno upraviteljico se določi Melita
Butara iz Ljubljane, Mala čolnarska 9b.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in s priloženimi dokazili prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu, v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 4.
2006 ob 9. uri, v sobi št. 135/I. tukajšnjega
sodišča.
Oklic je bil nabit na sodno desko tukajšnjega sodišča dne 8. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 12. 2005
St 220/2002
Os-35181/05
To sodišče je s sklepom St 220/2002 dne
2. 12. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom M & M, podjetje za poslovno svetovanje in zunanjo trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 132 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2005
St 82/2004
Os-35182/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Aranžersko cvetličarski studio Spominčica, Špes Suzana s.p., Tattenbachova 14,
Slovenske Konjice (sedaj: Ptujska c. 49, p.
Pragersko), v stečaju, ki se vodi pri tukajšnjem
sodišču pod opr. št. St 82/2004, se zaključi
v skladu z 99/II členom ZPPSL, ker stečajni
dolžnik nima sredstev niti za kritje stroškov
stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz registra podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2005
St 237/2005
Os-35191/05
To sodišče je s sklepom St 237/2005 dne
12. 12. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Drevored gostinstvo in turizem
d.o.o., 1370 Logatec, Tržaška cesta 14, matična št. 1778773, vl. št. 13701400, davčna
št. 99667380.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Krašek 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 okli-

ca 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 1. 3. 2006 ob 12. uri v prostorih tukajšnjega sodišča na Miklošičevi 7, v I. nadstropju,
soba št. 3.
Oklic o začetku stečajnega postopka je bil
nabit na oglasno desko sodišča dne 12. 12.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 12. 2005
St 150/2005
Os-35216/05
To sodišče je s sklepom St 150/2005 dne
7. 12. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Mask Žagar, zastopanje in posredovanje, k.d., Spodnji Rudnik c. V/15, Ljubljana, matična številka: 5918421, davčna številka
29849217, šifra dejavnosti 11.309 in ga z istim
sklepom takoj zaključilo.
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 7. 12. 2005
St 179/2003
Os-35217/05
To sodišče je s sklepom St 179/2003 dne
2. 12. 2005 zaključilo postopek, ki se vodi zoper stečajno maso dolžnika Corona d.o.o.,
Knezova 34, Ljubljana – v stečaju.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2005
St 16/2005
Os-35218/05
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St 16/2005 z dne 23. 11. 2005, ki je postal pravnomočen dne 7. 12. 2005, potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Kograd Interier podjetje
za proizvodnjo, dobavo in montažo opreme
d.o.o., Šentjanž 46, Šentjanž pri Dravogradu in njegovimi upniki.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov v
potrjeni prisilni poravnavi je naslednji:
Razred A: terjatve upnikov, zoper katerih
prijavljene terjatve je bil za celoto ali za del
vložen ugovor, poravnalni senat pa s sklepom
v tem ugovarjanem delu njihove terjatve ni štel
za verjetne.
Razred B: ločitveni upniki, ki se niso odpovedali ločitveni pravici.
Razred C: terjatve državnih institucij iz naslova zamudnih obresti po tretjem odstavku
16. člena ZFPPod.
3. Seznam upnikov, katerih terjatve so bile
ugotovljene, z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo za vsak posamezen razred, je sestavni
del tega sklepa.
4. Potrjena prisilna poravnava ima za vse
upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene,
moč izvršilnega naslova.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka prisilne poravnave, ter proti upnikom, ki
so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 12. 2005
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St 133/2004
Os-35395/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 133/2004 sklep z dne 9. 12. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Viri,
Podjetje za ﬁnančne, tehnične, poslovne
storitve in trgovino d.o.o., Mestni trg 7, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka:
5336953, ID št. za DDV: Sl93770715), se zaključi, v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Viri, Podjetje za ﬁnančne, tehnične, poslovne storitve in trgovino
d.o.o., Mestni trg 7, Slovenske Konjice – v stečaju (matična številka: 5336953, ID št. za DDV:
Sl93770715) iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 12. 2005

Izvršbe
In 2004/00152
Os-24228/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 2004/00152 z dne 7. 6.
2004, je bil dne 1. 7. 2005 opravljen v korist
upnikov 1. Mestna občina kranj, Slovenski trg 1,
Kranj, 2. Elektro Gorenjska, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki ju zastopa Domplan
Kranj in 3. Domplan d.d., Kranj, Bleiweisova
14, Kranj, proti dolžnikoma 1. Dobrin Mitju in
2. Kemperl Sonji, oba Belska cesta 48, Preddvor, zaradi izterjave 54.866 SIT s pp, rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
stanovanje št. 8, v mansardi večstanovanjske
stavbe na naslovu Belska cesta 48, Preddvor,
s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in
napravami ter funkcionalnim zemljiščem v lasti
dolžnikov Dobrin Mitja in Kemperl Sonje, oba
Belska cesta 48, Preddvor.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 1. 9. 2005
In 2003/00127
Os-33654/05
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. In 2003/00127 z dne 28. 1.
2004, je bil dne 25. 2. 2004 opravljen rubež
nepremičnine v korist upnikov 1. Javno podjetje Komunala p.o., Ulica Mirka Vadnova 1,
Kranj, 2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka
Vadnova 3a, Kranj, ki ju zastopa Domplan d.d.,
Bleiweisova c. 14, Kranj in 3. Domplan d.d.,
Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnikoma
Seniji Shalja in Nuhiju Shalja, stanujočima Ulica Gorenjskega odreda 2, Kranj, zaradi izterjave 276.226 SIT s pp. Nepremičnina ni vpisana
v zemljiško knjigo – stanovanje številka 3, v
pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Ulica
Gorenjskega odreda 2, Kranj, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnikov
Senije Shalja in Nuhija Shalja, oba Ulica Gorenjskega odreda 2, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 11. 2005
In 2003/00455
Os-33655/05
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00455 z dne 26. 11. 2003, je
bil dne 25. 2. 2004 opravljen rubež nepremičnine v korist upnikov 1. Javno podjetje Komunala
p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, 2. Elektro
Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj,
ki ju zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14,
Kranj in 3. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14,
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Kranj, proti dolžniku Marjanu Džuranu, Cesta 1.
maja 65, Kranj, zaradi izterjave 222.309 SIT s
pp. Nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo
– stanovanje številka 22, v petem nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Cesta 1. maja 65,
Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori,
objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnika Marjana Džurana, Cesta
1. maja 65, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 23. 11. 2005
In 2003/00387
Os-34086/05
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. In 2003/00387 z dne 23. 10.
2003, je bil dne 10. 2. 2004 opravljen rubež nepremičnine v korist upnikov: 1. Javno podjetje
Komunala p.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova
3a, Kranj, ki ju zastopa Domplan d.d., Bleiweisova c. 14, Kranj in 3. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnikova Kati in
Milanu Begiču, Cesta na Belo 1, Kranj, zaradi
izterjave 81,599 SIT s pp. Nepremičnina ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanje številka
8, v mansardi stanovanjske stavbe na naslovu
Cesta na Belo 1, Kranj, s pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti in napravami ter funkcionalnim zemljiščem, v lasti dolžnikov Kate in
Milana Begiča, Cesta na Belo 1, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 30. 11. 2005
In 2003/00061
Os-32837/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 17. 2. 2003, opr. št. In 2003/00061, je bil
dne 11. 7. 2005 opravljen v korist upnice Metalka Stanovanjske storitve d.o.o., Kersnikova
2, Ljubljana, rubež enosobnega stanovanja št.
5, v izmeri 56,02 m2, na naslovu Vojkova 50,
Ljubljana, last dolžnice Zdešar Brede, Vojkova
50, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 2005
In 2004/00758
Os-30428/05
Na podlagi zapisnika o rubežu nepremičnine z dne 22. 4. 2005, je bila nepremičnina,
stanovanje št. 6, v I. nadstropju stanovanjske
stavbe na Kardeljevi cesti 76 v Mariboru, v
skupni izmeri 56,15 m2, ki je last dolžnika, zarubljena dne 22. 4. 2005, po določbah drugega
odstavka 211. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, v korist upnika, zaradi izterjave denarne terjatve v višini 318.967,50 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 3157/2003
Os-30582/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alojzije Zalokar,
Tunjiška c. 2, Kamnik, ki jo zastopa Dalus,
gradbeništvo in nepremičnine, d.o.o., Slovenska c. 18/a, Mengeš, za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičnini, garsonjeri z oznako 6, z balkonom in klet z oznako 6, v pod.
št. 2883/6, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št.
3157/2003 z dne 26. 8. 2005, za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 1338/73, sklenjene dne
25. 5. 1973, med SGP Graditelj Kamnik, kot
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prodajalcem in Krištof Marijo, Martina Krpana
- blok 16, Ljubljana, kot kupcem, za garsonjero 5b/PT, ki obsega dnevno sobo, kuhinjo v
izmeri 23,9 m2, kopalnico, stranišče v izmeri
3,8 m2, predsobo v izmeri 4,3 m2, balkon v izmeri 5,9 m2, ozimnico v izmeri 2,1 m2, v stan.
objektu G-4, Tunjiška c. 2, Kamnik,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
14. 5. 1995, med Piko Marijo, Martina Krpana
- blok 16, Ljubljana, kot prodajalko in Sedmak
Frančiškom, Streliška št. 14, Kamnik, kot kupcem, za garsonjero 5b/PT, ki obsega dnevno
sobo, kuhinjo v izmeri 23,9 m2, kopalnico, stranišče v izmeri 3,8 m2, predsobo v izmeri 4,3 m2,
balkon v izmeri 5,9 m2, ozimnico 2,1 m2, v stan.
objektu G-4, Tunjiška c. 2, Kamnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Alojzije
Zalokar, Slovenska c. 34, Mengeš in Nevenke
Vidmar, Šumberska cesta 48, Domžale.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice Alojzije Zalokar in Nevenke Vidmar.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 10. 2005
Dn 3167/2003
Os-30583/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kralj Roka, Groharjeva 12, Kamnik, ki ga zastopa Odvetniška družba
Učakar & Vrviščar, o.p. Kamnik, odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, pritlično
dvosobno stanovanje z balkonom in klet, oboje
z oznako 37, v stanovanjski stavbi Groharjeva
12, Kamnik, v podvl. št. 1387/7, k.o. Podgorje,
izdalo sklep Dn št. 3167/2003 z dne 29. 8. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 8. 1992,
med Meleva Vasom, Groharjeva 12, Kamnik,
kot prodajalcem in Zalogar Markom, Kettejeva
10, Kamnik, kot kupcem, za stanovanje v stanovanjski hiši Groharjeva 12, Kamnik, na parc. št.
1368/5, v skupni izmeri 63,10 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Barbare
Kralj-Vidergar in Roka Kralja, oba Groharjeva
12, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Barbare Kralj-Vidergar in Roka Kralja.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 10. 2005
Dn 213/2004
Os-30584/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brede Vrankar,
Trg talcev 8, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za stanovanje št. 50, v 3. nadstropju
večstanovanjskega objekta v Kamniku, Steletova c. 21, s pripadajočo kletjo št. 50, v podvl.
št. 2647/12, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št.
213/2004 z dne 30. 8. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe
št. 177/1-I/69, sklenjene dne 25. 9. 1969, med
SGP Projekt Kranj, kot prodajalcem in Špelič
Malči, Polčeva pot 10, Kamnik, kot kupcem, za
garsonjero št. 50, v 3. nadstropju, ki se nahaja
v soseski Perovo v Kamniku.
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Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Brede
Vrankar, Trg talcev 8, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 10. 2005
Dn 1425/2002
Os-30585/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Marije Vačovnik, Ulica Matije Blejca 12, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št.
61 v mansardi, s pripadajočim kletnim prostorom št. 61 in za stanovanje št. 61 na podstrešju objekta v Kamniku, Ulica Matije Blejca
12, v podvl. št. 363/61, k.o. Podgorje, izdalo
sklep Dn št. 1425/2002 z dne 1. 9. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 250/78, sklenjene dne 14. 6. 1978,
med SGP Graditelj, p.o. Kamnik, Maistrova 7,
kot prodajalcem in Ivanko Grčar, Jeranovo 9,
Kamnik, kot kupcem, za enosobno – dvosobno
stanovanje z oznako M-2 mansarda - južno
stopnišče blok B-3 Bakovnik jug, stanovanje
obsega predprostor v izmeri 3,25 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,40 m2, kuhinjo, jed. kot v izmeri 12,95 m2, garderobo in stopnice v izmeri
3,60 m2, loggio v izmeri 4,23 m2, dnevni prostor v izmeri 21,35 m2, kletno shrambo v izmeri
1,40 m2 in podstrešje v izmeri 8,89 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Ane Marije Vačovnik, Ulica Matije Blejca 12, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 10. 2005
Dn 2784/2003
Os-30586/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pavle Markuš,
Tunjiška 2/b, Kamnik, ki jo zastopa Odvetniška
družba Učakar & Rženičnik, o.p. d.n.o. Kamnik, odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A,
Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za enosobno stanovanje z balkonom in kletjo, oboje
z oznako II.N3, v II. nadstropju stanovanjske
stavbe v Kamniku, Tunjiška cesta 2/b, v podvl.
št. 2674/18, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št.
2784/2003 z dne 29. 8. 2005, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 481/71,
sklenjene dne 6. 7. 1971, med SGP Graditelj
Kamnik, Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem
in Prekoršek Brankom, Celovška c. 145, Ljubljana, kot kupcem, za enosobno stanovanje
4b/II v 2. nadstropju stanovanjskega objekta
G-2, ob Tunjiški cesti v Kamniku, stanovanje
obsega spalnico v izmeri 12,1 m2, kuhinjo v
izmeri 11,7 m2, kopalnico, WC v izmeri 3,8 m2,
predsobo v izmeri 4,3 m2, balkon v izmeri
5,9 m2 in ozimnico v izmeri 2,4 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Pavle
Markuš, Tunjiška 2/b, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost poda-
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tkov vsebine listine katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 10. 2005
Dn 3249/2003
Os-30587/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ivanke Šubic,
Groharjeva 6, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za pritlično enoinpolsobno stanovanje z balkonoma in klet v stanovanjski stavbi
Groharjeva 6, Kamnik, v podvl. št. 1388/5,
k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn št. 3249/2003
z dne 30. 8. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe, sklenjene
dne 18. 5. 1992, med Majdo Devčić, Groharjeva 6, Kamnik, kot prvo pogodbeno stranko
in Lipovšek Jankom, Zikova 7, Kamnik, kot
drugo pogodbeno stranko, za enoinpolsobno
stanovanje v izmeri 51,50 m2, v pritličju stanovanjske stavbe na Groharjevi 6 v Kamniku.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Ivanke Šubic in Marka Šubica, oba Groharjeva 6,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Ivanke Šubic in
Marka Šubica.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 10. 2005
Dn 574/2003
Os-30588/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Milana Strajnarja,
Drča 1, Šentjernej, za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje in kletni prostor št. 1, v 1.
nadstropju stanovanjskega bloka v Kamniku,
Kranjska cesta 3/b, v podvl. št. 2803/2, k.o.
Kamnik, izdalo sklep Dn št. 574/2003 z dne
29. 8. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 557/72, sklenjene dne 6. 7.
1972, med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7,
kot prodajalcem in Klemenčič Martinom in Klemenčič Frančiško, oba Podgorje 124, Kamnik,
kot kupcema, za enosobno stanovanje 1/I. nad.
– južno stopnišče, v stanovanjskem objektu
TSB-4 ob Kranjski cesti v Kamniku, stanovanje
obsega spalnico v izmeri 16,50 m2, kuhinjo v izmeri 13,35 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,14 m2,
predsobo v izmeri 3,31 m2, balkon v izmeri
4,90 m2 in ozimnico v izmeri 5,46 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Milana
Strajnarja, Drča 1, Šentjernej.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 25. 10. 2005
Dn 1463/2004
Os-31669/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mirjane Sušec,
Laknerjeva 11, Ljubljana, ki jo zastopa notar Miro Košak, Trg republike 3, Ljubljana,
za vknjižbo lastninske pravice za parc. št.
744/65, vl. št. 26, k.o. Črna, izdalo sklep Dn
št. 1463/2004 z dne 24. 8. 2005, za vzpo-

stavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
priznanju lastninske pravice, sklenjene dne
16. 3. 2001, med Občino Kamnik, Glavni trg
24, Kamnik, kot prvopogodbeno stranko in
Pavliha, Časopisna dejavnost, komuniciranje
in trženje d.o.o., Slovenska cesta 15, Ljubljana, kot drugopogodbeno stranko, za parc. št.
744/65, k.o. Črna.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Mirjane
Sušec, Laknerjeva 11, Ljubljana.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 11. 2005
Dn 2162/2004
Os-31670/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Perko Valentina,
Medvedova ulica 6, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št. 12, v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta v Kamniku, Kranjska cesta 3 AB, v podvl. št. 2803/7,
k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št. 2162/2004
z dne 6. 9. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 589/72, sklenjene
dne 11. 12. 1972, med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Gabrovec
Olgo, Kranjska 3/a, Kamnik, kot kupcem, za
enosobno stanovanje 12a/sev. stop. I. nadstropje, v stanovanjskem objektu TSB-4 ob
Kranjski cesti v Kamniku, stanovanje obsega
spalnico v izmeri 16,93 m2, kuhinjo v izmeri 9,64 m2, kopalnico, WC v izmeri 3,78 m2,
predsobo v izmeri 2,98 m2 in ozimnico v izmeri 5,98 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Perko
Valentina, Medvedova ulica 6, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 11. 2005
Dn 332/2005
Os-31671/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tomelj Stanka,
Steletova c. 19, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št. 15, v 1. in 6.
etaži večstanovanjskega objekta v Kamniku,
Steletova c. 19, v podvl. št. 2886/15, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št. 332/2005 z dne 12. 9.
2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe, sklenjene dne 20. 11. 1969,
med SGP Projekt Kranj, kot prodajalcem ter
Ivkovič Vladimirjem in Ivkovič Leonardo, oba
Pržan 62, Ljubljana, kot kupcem, za enosobno
stanovanje št. 33/IV, v velikosti 30,45 m2, v soseski Perovo v Kamniku.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Tomelj Marjete in Stanka, oba Steletova cesta
19, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
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lastninske pravice v korist Tomelj Marjete in
Stanka, oba Steletova cesta 19, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 11. 2005
Dn 2330/2004
Os-31672/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maček Danice,
Klavčičeva 5, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za stanovanje št. 9, v 1. in 2. etaži
večstanovanjskega objekta v Kamniku, Klavčičeva 5, v podvl. št. 1708/9, k.o. Podgorje,
izdalo sklep Dn št. 2330/2004 z dne 5. 9. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št.
22/1-394-PA-DH, sklenjene dne 18. 9. 1992,
med Slovenija avto, Ljubljana, Celovška 150,
kot prodajalcem in Smodiš Danico, Klavčičeva
5, Kamnik, kot kupcem, za stanovanje št. 9,
v pritličju stanovanjske hiše v Kamniku, Klavčičeva 5, stanovanje obsega kuhinjo v izmeri
16,69 m2, sobo v izmeri 15,48 m2, sobo v izmeri
15,40 m2, hodnik v izmeri 3,29 m2, kopalnico
v izmeri 4,33 m2, shrambo v izmeri 1,30 m2 in
balkon oziroma teraso v izmeri 4,39 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Maček
Danice, Klavčičeva 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 11. 2005
Dn 535/2004
Os-31673/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Perhavec Ane,
Steletova c. 19, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičnini, stanovanju št. 6, v 1.
in 3. etaži stanovanjske stavbe, Steletova c.
19, Kamnik, v podvl. št. 2886/6, k.o. Kamnik,
izdalo sklep Dn št. 535/2004 z dne 30. 8. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 9. 6. 1969,
med SGP Projekt Kranj, kot prodajalcem in
Perhovec Anico iz Kamnika, kot kupcem, za
stanovanje št. 24, v izmeri 30,45 m2, v soseski
Perovo, Kamnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Perhavec Ane, Steletova c. 19, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 11. 2005
Dn 343/2005
Os-31674/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Kniser, d.o.o.,
Mengeš, Valvazorjeva 4, ki ga zastopa odvetnik Sergej Simšič, Linhartova 62, Ljubljana, za
vknjižbo lastninske pravice za parc. št. 856/6,
vl. št. 2404, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št.
343/2005 z dne 13. 9. 2005, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene dne 6. 5. 1999, med Majo Rupnik in Anico
Sreš, obe Obirska 3, Ljubljana, kot prodajalkama
in Kniser d.o.o., Valvazorjeva 4, Mengeš, kot
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kupcem, za parc. št. 856/6 – poslovna stavba v
izmeri 39 m2, vl. št. 2404, k.o. Kamnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Kniser,
d.o.o., Mengeš, Valvazorjeva 4.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 11. 2005
Dn 1185/2004
Os-31675/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hribar Lovrenca,
Jakopičeva 13, Kamnik, ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p. Kamnik,
odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za enosobno stanovanje z balkonom v 2. nadstropju in
kletjo, vse z oznako 13, v stanovanjski stavbi
Jakopičeva 13, Kamnik, v podvl. št. 1427/13,
k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn št. 1185/2004
z dne 30. 8. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene decembra 1988, med Industrijo pohištva
Stol Kamnik, Ljubljanska 45, kot prodajalcem
in Hribar Lovrencom ter Hribar Zdenko, oba
Jakopičeva 13, Kamnik, kot kupcema, za enosobno stanovanje v 2. nadstropju stanovanjskega bloka na Duplici, Jakopičeva 13, stanovanje leži na zahodni strani, levo od stopnišča
in obsega hodnik, kopalnico, kuhinjo, eno sobo
in klet, vse v izmeri 34 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Hribar
Lovrenca, Jakopičeva 13, Kamnik in Hribar
Zdenke, Jakopičeva 13, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja tega
postopka in Hribar Zdenke, Jakopičeva 13,
Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 11. 2005
Dn 2219/2004
Os-31676/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Trobiš Aleša, Klavčičeva ulica 5, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za stanovanje št. 13, v 1. in 3. etaži
večstanovanjskega objekta v Kamniku, Klavčičeva ulica 5, v podvl. št. 1708/13, k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn št. 2219/2004 z dne 6. 9.
2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
pogodbe št. 628/74, sklenjene dne 20. 12.
1974, med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7,
kot prodajalcem in Turk Antonom, Šmartinska
2, Ljubljana, kot kupcem, za garsonjero 1/I
nad. v stanovanjskem objektu B-2 na Bakovniku v Kamniku, garsonjera obsega predprostor
v izmeri 3,3 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,4 m2,
kuhinjo jed. kot v izmeri 10,5 m2, dnevno sobo
v izmeri 12,1 m2 in shrambo v izmeri 1,5 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Marije
Trobiš Mikec in Trobiš Aleša, oba Klavčičeva
ulica 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
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se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Marije Trobiš
Mikec in Trobiš Aleša, oba Klavčičeva ulica
5, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 11. 2005
Dn 2261/2004
Os-31677/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brede Janković,
Klavčičeva 5, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za stanovanje št. 30, v 1. in 6. etaži
večstanovanjskega objekta v Kamniku, Klavčičeva ulica 5, v podvl. št. 1708/30, k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn št. 2261/2004 z dne 6. 9.
2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine
– pogodbe št. 583/74, sklenjene dne 13. 5.
1974, med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova
7, kot prodajalcem in Magdič Kristo in Alojzem,
oba Partizanska 13, Mežica, kot kupcema, za
dvosobno stanovanje 4/IV, v stanovanjskem
objektu B-2 na Bakovniku v Kamniku. Stanovanje obsega predprostor v izmeri 3,3 m2,
kopalnico, WC v izmeri 4,4 m2, kuhinjo, jedilni
kot v izmeri 16,7 m2, dnevno sobo v izmeri
16,4 m2, spalnico v izmeri 14,5 m2, lodjo v izmeri 5,9 m2 in shrambo v izmeri 2,1 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Brede
Janković in Momira Jankovića, oba Klavčičeva
5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Brede in Momira
Jankovića, oba Klavčičeva 5, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 11. 2005
Dn 1183/2004
Os-31678/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alandžak Mande,
Klavčičeva ul. 3, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, stanovanju
št. 12, v I. nadstropju v stanovanjski stavbi
Klavčičeva ul. 3, Kamnik, v podvl. št. 1444/12,
k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn št. 1183/2004
z dne 30. 8. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – darilne pogodbe, sklenjene
dne 16. 11. 1992, med Rutar Jakobom, Klavčičeva 3, Kamnik, kot darovalcem in Rutar
Stanislavo, Klavčičeva 3, Kamnik, kot obdarjenko, za dvosobno stanovanje št. 12, v I.
nadstropju v izmeri 60,90 m2, v stanovanjski
stavbi Klavčičeva 8, Kamnik, na parc. št. 454,
k.o. Podgorje.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist oseb
z imenoma: Alandžak Manda in Pavao Alandžak, oba Klavčičeva 3, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist oseb z imenoma:
Alandžak Manda in Pavao Alandžak, oba Klavčičeva 3, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 11. 2005
Dn 1227/2004
Os-31680/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Petre Robič, Jakopičeva 13, Kamnik, ki jo zastopa Odvetniška
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družba Učakar & Vrviščar, o.p. Kamnik, Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za trisobno
stanovanje z balkonom v prvem nadstropju in
klet v stanovanjski stavbi Jakopičeva 13, Kamnik, v podvl. št. 1427/8, k.o. Podgorje, izdalo
sklep Dn št. 1227/2004 z dne 24. 8. 2005, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe iz decembra 1988, sklenjene med Industrijo pohištva Stol Kamnik, Ljubljanska 45, Kamnik, kot prodajalcem in Bajec
Vladom ter Bajec Janjo, oba Jakopičeva 13,
Kamnik, kot kupcema, za trisobno stanovanje
v stanovanjskem bloku na Duplici, Jakopičeva
13. Stanovanje je locirano v visokem pritličju
na severovzhodni strani, levo od stopnišča in
obsega predsobo, kopalnico, kuhinjo, tri sobe,
klet v skupni izmeri 63 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Petre
Robič, Jakopičeva 13, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 11. 2005
Dn 1847/2004
Os-31936/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kuhar Barbare,
Pot na Jeranovo 8, Kamnik, ki jo zastopa
Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p.
Kamnik, Odvetnica Judita Učakar Rženičnik,
Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice, ki je predmet tega postopka, izdalo
sklep Dn št. 1847/2004 z dne 10. 11. 2004,
za vzpostavitev naslednjih zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe št. 666/71 o nakupu stanovanja
kot posameznega dela stavbe prodjalca SGP
Graditelj Kamnik, Maistrova 7 in kupca Nemec
Angele (roj. 2. 6. 1942), Tacen 88, Ljubljana
Šentvid, za nepremičnino, ki se nahaja na
parc. št. 410/1, 397/33 in 397/32, k.o. Kamnik,
garsonjera v stanovanjskem objektu G-2, v
izmeri 40 m2, in sicer dnevna soba, kuhinja
23,9 m2, kopalnica, stranišče 3,8 m2, predsoba
4,3 m2, balkon 5,9 m2, ozimnica 2,1 m2,
– kupoprodajne pogodbe, sklenjene med
Skrbin Angelo, roj. Nemec, kot prodajalcem
ter Novak Miro, roj. 13. 6. 1924 in Novak
Franjom, roj. 6. 3. 1982, oba stanujoča Ljubljana, Slomškova 9, kot kupcema, za nepremičnino, garsonjero v stanovanjskem objektu
G-2, k.o. Kamnik, pridobljeno s pogodbo št.
666/71 z dne 29. 9. 1971, v skupni izmeri
32 m2, soba in kuhinja 23,9 m2, kopalnica,
stranišče 3,8 m2, predsoba 4,3 m2, zraven pa
še odprt balkon 5,9 m2 in kletni prostor za
ozimnico 2,1 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljice Kuhar Barbare, Pot na Jeranovo 8,
Kamnik in Kumar Ivana, Liptovska 16, Slovenske Konjice.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 10. 2005
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Dn 2908/2004
Os-31939/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Kramar Danice,
Zikova 6, Kamnik, ki jo zastopa Odvetniška
družba Učakar & Vrviščar, o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik,
za vknjižbo lastninske pravice za dvosobno
stanovanje z balkonom, v prvem nadstropju
z oznako 8 in klet z oznako 8, v stanovanjski
stavbi Zikova 6, Kamnik, v podvl. št. 2820/8,
k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št. 2908/2004
z dne 8. 9. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 10. 3. 1986, med Tovarno usnja
Kamnik, TOZD Usnjarna, Usnjarska 8, Kamnik, kot prodajalcem in Buser Danico, Zikova
6, Kamnik, kot kupcem, za dvosobno stanovanje št. 8, v I. nadstropju stanovanjskega bloka
Zikova 6, Kamnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Kramar
Danice, Zikova 6, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 11. 2005
Dn 331/2005
Os-31940/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dovič Maksimilijana, Klavčičeva 10, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice za stanovanje št. 13, v 1.
nadstropju večstanovanjskega objekta v Kamniku, Klavčičeva 10 in pripadajočo kletjo št.
13, v podvl. št. 1445/13, k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn št. 331/2005 z dne 12. 9. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 325/77, sklenjene dne 11. 3. 1977,
med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova ul. 7,
Kamnik, kot prodajalcem in Dovič Maksom in
Dovič Janjo, oba Župančičeva 7, Ljubljana, kot
kupcema, za trisobno stanovanje z oznako 6/I.
nadstropje, v stanovanjskem bloku B-6 Bakovnik – Kamnik. Stanovanje obsega predprostor
v izmeri 4,40 m2, hodnik v izmeri 7,40 m2, WC
v izmeri 2,30 m2, kuhinjo, jedilni kot v izmeri
8,20 m2, dnevno sobo v izmeri 24,70 m2, spalnico v izmeri 14 m2, spalnico v izmeri 12,50 m2,
kopalnico, WC v izmeri 4,40 m2, loggia-balkon
v izmeri 4,45 m2 in klet v izmeri 3,25 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist sledečih
oseb: Dovič Jana in Dovič Maksimilijan, oba
Klavčičeva 10, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Jane in Maksimilijana Dovič, oba Klavčičeva ul. 10, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 11. 2005
Dn 1218/2004
Os-31941/05
Okrajno sodišče v kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Težak Tomaža,
Groharjeva 4, Kamnik, ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p. Kamnik, Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8
A, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za
enosobno stanovanje z balkonom, v 2. nad-

stropju stanovanjske stavbe na Groharjevi 4
v Kamniku, v podvl. št. 1371/14 k.o. Podgorje,
izdalo sklep Dn št. 1218/2004 z dne 24. 8.
2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe, sklenjene dne 17. 6.
1993, med Jerman Marjanom, kot prodajalcem in Marlow d.o.o. Družba za proizvodnjo
in trženje, Zavrti 2, Mengeš, kot kupcem, za
enosobno stanovanje št. 14, v II. nadstropju
stanovanjske stavbe na naslovu Groharjeva
4, Kamnik, v izmeri 38,35 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist težak
Tomaža, Groharjeva 4, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 2. 11. 2005
Dn 2554/2004
Os-31942/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Potočnik Angele,
Klavčičeva ul. 5, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št. 11, v 1. in 3.
etaži večstanovanjskega objekta v Kamniku,
Klavčičeva ul. 5, v podvl. št. 1708/11, k.o.
Podgorje, izdalo sklep Dn št. 2554/2004 z dne
7. 9. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, pogodbe št. 564/74, sklenjene dne 6. 3.
1974, med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova
7, kot prodajalcem in Krašovec Tatjano, Ul.
Pohorskega bataljona 217, Ljubljana, kot kupcem, za enosobno stanovanje 2/I. nadstropje,
v stanovanjskem objektu B-2 na Bakovniku v
Kamniku. Stanovanje obsega predporostor v
izmeri 3,3 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,4 m2,
kuhinjo, jedilni kot v izmeri 12,8 m2, spalnico
v izmeri 15,2 m2, balkon v izmeri 1,2 m2 in
shrambo v izmeri 1,6 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Potočnik
Angele, Klavčičeva ul. 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 11. 2005
Dn 2571/2004
Os-31943/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Erjavec Milijane,
Matije Blejca 20, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št. 60, s kletjo
št. 60A in podstrešnim delom stanovanja št.
60B na naslovu Matije Blejca 20, Kamnik, v
podvl. št. 1478/30, k.o. Podgorje, izdalo sklep
Dn št. 2571/2004 z dne 8. 9. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
210/79, sklenjene dne 16. 10. 1979, med SGP
Graditelj Kamnik, kot prodajalcem in Bovha
Marjanom, Kebetova 2, Kamnik, kot kupcem,
za mansardno stanovanje B7/8 Bakovnik jug,
Kamnik, v izmeri 65,20 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Erjavec
Milijane, Matije Blejca 20, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
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podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 11. 2005
Dn 3015/2004
Os-32813/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Grm Feliksa, Na
Trati 29, Lesce, ki ga zastopa Odvetniška
družba Učakar & Vrviščar, o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik,
za vknjižbo lastninske pravice za dvosobno
stanovanje s kabinetom v četrtem nadstropju,
z balkonom, z oznako 23 in klet z oznako 23, v
stanovanjski stavbi Zikova 3, Kamnik, v podv.
št. 2802/23, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št.
3015/2004 z dne 8. 9. 2005, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 31. 7. 1977, med SGP Gradbinec Kranj, kot prodajalcem in Potočnik Olgo,
Županje njive 16, Stahovica, kot kupcem, za
dvosobno stanovanje s kabinetom št. 23, v IV.
nadstropju stanovanjskega bloka CD 2, v naselju BS 2 v Kamniku, v izmeri 64,04 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Grm
Feliksa, Na Trati 29, Lesce.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 11. 2005
Dn 2469/2004
Os-32814/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Viktorije Pinterič,
Zikova 3, Kamnik, ki jo zastopa Odvetniška
družba Učakar & Rženičnik, o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik,
za vknjižbo lastninske pravice za pritlično dvosobno stanovanje s kabinetoma, z balkonom,
z oznako 5 in klet z oznako 5, v stanovanjski
stavbi Zikova 3, Kamnik, v podvl. št. 2802/5,
k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št. 2469/2004 z
dne 7. 9. 2005, za vzpostavitev zeljiškoknjižne
listine - kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
16. 6. 1977, med SGP Gradbinec Kranj, kot
prodajalcem in Pinterič Božom in Pinterič Viktorijo, Tunjiška 2 b, Kamnik, za dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma št. 5, v pritličju
stanovanjskega bloka D2, v soseski BS-2 na
Perovem v Kamniku.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Viktorije
Pinterič, Zikova 3, Kamnik, Barbare Štupar,
Pot v Rudnik 13, Kamnik in Aljaža Pinteriča,
Jelovškova 11, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Viktorije Pinterič,
Zikova 3, Kamnik, Barbare Štupar, Pot v Rudnik 13, Kamnik in Aljaža Pinteriča, Jelovškova
11, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 7. 11. 2005
Dn 2697/2004
Os-32815/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiško-
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knjižni zadevi predlagatelja Istenič Antona,
Streliška c. 7, Kamnik, ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik,
za vknjižbo lastninske pravice za dvobosno
stanovanje v prvem nadstropju, z oznako 4,
klet z oznako 4 in klet z oznako 4A, v stanovanjski stavbi Župančičeva 2, Kamnik, v podvl.
št. 2786/4, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št.
2697/2004 z dne 8. 9. 2005, za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 238-I/91, sklenjene
dne 8. 11. 1991, med Občino Kamnik, po pooblastilu Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo SKG Kamnik p.o., Steletova 8, Kamnik,
kot prodajalcem in Istenič Antonom, Streliška
7, Kamnik, kot kupcem, za stanovanje v stanovanjski hiši Župančičeva 2, Kamnik. Stanovanje obsega sobo v izmeri 15,32 m2, sobo
v izmeri 18,17 m2, sobo v izmeri 13,05 m2,
kuhinjo v izmeri 6,41 m2, shrambo v izmeri
2,70 m2, kopalnico v izmeri 4,47 m2, predsobo
v izmeri 8,58 m2, balkon v izmeri 1,08 m2 in
klet v izmeri 6,46 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Istenič
Antona, Streliška c. 7, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Istenič Antona, Streliška c. 7, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 11. 2005
Dn 2271/2004
Os-32816/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dragaš Sava,
Župančičeva 3, Kamnik, ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar & Rženičnik, o.p.
d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8
A, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za
stanovanje v drugi etaži, s kletnim prostorom
v prvi etaži, v stanovanjski stavbi Župančičeva 3, Kamnik, v podv. št. 2884/1, k.o. Kamnik,
izdalo sklep Dn št. 2271/2004 z dne 5. 9.
2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
27. 2. 1992 in aneksa z dne 11. 2. 1993, med
Kemijsko industrijo Kamnik, Fužine 9, kot prodajalcem in Dragaš Savom, Župančičeva ul. 3,
Kamnik, kot kupcem, za trisobno stanovanje v
pritličju Župančičeva 3, Kamnik. Stanovanje
obsega sobo v izmeri 20,11 m2, sobo v izmeri
14,63 m2, sobo v izmeri 11,93 m2, kuhinjo v
izmeri 11,98 m2, kopalnico v izmeri 3,79 m2 in
predsobo v izmeri 5,18 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Dragaš Sava, Župančičeva 3,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 8. 11. 2005
Dn 449/2004
Os-32819/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Barišić Josipa,
Steletova c. 19, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičnini, stanovanju št. 18, v
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1. in 7. etaži v stanovanjski stavbi Steletova c.
19, Kamnik, v podvl. št. 2886/18, k.o. Kamnik,
izdalo sklep Dn št. 449/2004 z dne 30. 8. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupne pogodbe, sklenjene dne 14. 11. 1969, med
SGP Projekt Kranj, kot prodajalcem in Barišić
Jožetom in Barišić Hildo, oba Kamnik, Šmarca
št. 19, kot kupcema, za stanovanje št. 36 v izmeri 25,69 m2, v soseski Perovo–Kamnik.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Barišić Hilde in Barišić Josipa, Steletova cesta
19, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 11. 2005
Dn 2755/2004
Os-32820/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Suzane Nagy,
Klavčičeva ul. 5, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št. 1, v 1. etaži
večstanovanjskega objekta v Kamniku, Klavčičeva ul. 5, v podvl. št. 1708/1, k.o. Podgorje,
izdalo sklep Dn št. 2755/2004 z dne 8. 9. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin,
– pogodbe št. 597/74, sklenjene dne 16. 8.
1974, med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova
7, kot prodajalcem ter Petrovič Radisavom in
Jožico, Podboršt 12, Komenda, kot kupcema,
za dvoinpolsobno stanovanje v kleti, v stanovanjskem objektu B-2 na Bakovniku v Kamniku. Stanovanje obsega predprostor v izmeri
4,9 m2, predsobo v izmeri 3 m2, kopalnico, WC
v izmeri 4,2 m2, kuhinjo, jed. kot, dnevno sobo
v izmeri 20,6 m2, spalnico v izmeri 13,5 m2,
spalnico v izmeri 12 m2 in shrambo v izmeri
1,8 m2,
– pogodbe o nakupu stanovanja z dne
16. 2. 1981, sklenjene med Petrovič Radisavom in Jožico, kot prodajalcema ter Dalmatin
Andrejem in Marjetko iz Ljubljane, Štefanova
15, kot kupcema, za dvoinpolsobno stanovanje v kleti stanovanjskega bloka B-2 na Bakovniku v Kamniku, v izmeri 60 m2,
– sporazuma o razdelitvi skupnega premoženja z dne 25. 6. 1986, sklenjenega med
Štraus Marjanom, Groharjeva 5, Maribor, kot
prvo stranko in Štrus Ireno, Klavčičeva 5,
Kamnik, kot drugo stranko, za dvoinpolsobno
stanovanje v kleti, v stanovanjskem bloku B-2
na Bakovniku v Kamniku, Klavčičeva ul. 5, v
izmeri 60 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Suzane
Nagy, Klavčičeva ul. 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 11. 2005
Dn 98/2005
Os-32821/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Frančiške Baloh, Ulica Matije Blejca 6, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice za stanovanje št. 8, v 1.
nadstropju in klet št. 8, večstanovanjskega ob-
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jekta v Kamniku, Ulica Matije Blejca 6, v podvl.
št. 1481/8 k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn št.
98/2005 z dne 9. 9. 2005, za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 334/77, sklenjene dne 4. 5.
1977, med SGP Graditelj Kamnik kot prodajalcem in Vavpetič Lojzetom, Podgorje 50, Kamnik in Vavpetič Nado, Vojkova 15, Celje, kot
kupcema, za enosobno stanovanje z oznako
2/I. nadstropje – severno stopnišče, v stanovanjskem bloku B-5 Bakovnik jug. Stanovanje
obsega predprostor v izmeri 3,20 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,40 m2, kuhinjo, jedilni kot v
izmeri 12,90 m2, spalnico v izmeri 15,20 m2,
balkon v izmeri 1,07 m2 in kletno shrambo v
izmeri 1,40 m2,
– dogovora z dne 2. 12. 1992, sklenjenega med Kosmač Ivanom Janezom, Matije
Blejca 6, Kamnik, kot prvo stranko in Kosmač Emo, Tržaška 15, Ljubljana, kot drugo
stranko, za enosobno stanovanje z oznako
2/I, blok B5, ki leži v stanovanjskem objektu
v Kamniku, Matije Blejca 6, v 1. nadstropju, v
izmeri 38,17 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Frančiške Baloh, Ulica Matije Blejca 6, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 11. 2005
Dn 709/2002
Os-32823/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Gumilar Aleša,
Vaška pot 14, Radomlje, ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar & Vrviščar, o.p. d.n.o.,
Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A,
Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice pri
nepremičnini, za enoinpolsobno stanovanje
z balkonom v I. nadstropju v skupni izmeri
52 m2 in klet v izmeri 3,50 m2, oboje z oznako
38, v stanovanjski stavbi Groharjeva 2, Kamnik, v podv. št. 1401/18, k.o. Podgorje, izdalo
sklep Dn št. 709/2002 z dne 22. 8. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. 324/80, sklenjene dne 3. 10. 1980,
med SGP Graditelj Kamnik, kot prodajalcem
in Resnik Ano, Maistrova 32, Kamnik in Lisjak
Stojanom, Kopriva 14, Sežana, kot kupcema, za enoinpolsobno stanovanje z oznako
3/I. nadstropje, južno stopnišče – stan. blok
B-7 Bakovnik jug, Kamnik. Stanovanje obsega predprostor v izmeri 3,20 m2, kopalnico
WC v izmeri 4,40 m2, kuhinjo, jed. kot v izmeri 10,30 m2, dnevno sobo v izmeri 12,40 m2,
spalnico v izmeri 15,20 m2, loggia-balkona
v izmeri 2 × 1,20 m2, 1,98 m2, klet v izmeri
1,80 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Gumilar
Aleša, Vaška pot 14, Radomlje in Dujmovič
Polone, Petrovčeva 11, Ljubljana.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Gumilar Aleša,
Vaška pot 14, Radomlje in Dujmovič Polone,
Petrovčeva 11, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 11. 2005
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Dn 2497/2004
Os-32824/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Blagojević Mladena, Glavni trg 27, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice za stanovanje št. 31, v 1.
in 6. etaži večstanovanjskega objekta v Kamniku, Klavčičeva ul. 5, v podvl. št. 1708/31,
k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn št. 2497/2004
z dne 7. 9. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 598/74, sklenjene dne 12. 7.
1974, med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7,
kot prodajalcem in Kopinič Zdenko, Dolenjska
129 a, Ljubljana, kot kupcem, za garsonjero v IV. nadstropju stanovanjskega objekta
B-2 na Bakovniku v Kamniku. Stanovanje obsega predprostor v izmeri 3,3 m2, kopalnico,
WC v izmeri 4,4 m2, kuhinjo, jed. kot v izmeri
10,5 m2, dnevno sobo v izmeri 12, 1 m2 in
shrambo v izmeri 1,5 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 22. 6. 1987,
sklenjene med Zdenko Jevnikar, roj. Kopinič,
Levstikova 5, Novo mesto, kot prodajalko in
Rožman Bojanom, Tomšičeva 4, Titovo Velenje,
kot kupcem, za garsonjero v Kamniku, Klavčičeva 5, označeno s številko 31, v IV. nadstropju.
Stanovanje obsega predprostor v izmeri 3,3 m2,
kopalnico WC v izmeri 4,4 m2, kuhinjo in jed. kot
v izmeri 10,5 m2, dnevno sobo v izmeri 12,1 m2
in shrambo v izmeri 1,5 m2,
– kupoprodajne pogodbe z dne 23. 9. 1994,
sklenjene med Rožman Bojanom, Tomšičeva
4, Titovo Velenje, kot prodajalcem in Perne
Mihom, Bratovževa ploščad 27, Ljubljana, kot
kupcem, za garsonjero v Kamniku, Klavčičeva 5, označeno s številko 31, v IV. nadstropju. Stanovanje obsega predprostor v izmeri
3,3 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,4 m2, kuhinjo
in jed. kot v izmeri 10,5 m2, dnevno sobo v izmeri 12,1 m2 in shrambo v izmeri 1,5 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Blagojević Mladena in Danke, oba Glavni trg 27,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Blagojević Mladena
in Danke, oba Glavni trg 27, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 4. 11. 2005
Dn 2262/2004
Os-32825/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Novak Marije,
Klavčičeva 5, Kamnik, za vknjižbo lastninske
pravice za stanovanje št. 22, v 1. in 5. etaži večstanovanjskega objekta v Kamniku, Klavčičeva
ulica 5, v podvl. št. 1708/22, k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn. št. 2262/2004 z dne 6. 9. 2005, za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– pogodbe št. 555/74 z dne 2. 2. 1974, sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova
7, kot prodajalcem in Rojc Jožico in Ivom, oba
Koseskega 3, Ljubljana, kot kupcema, za enoinpolsobno stanovanje 3/III. nadstropju stanovanjskega objekta B-2 na Bakovniku v Kamniku. Stanovanje obsega predporostor v izmeri
3,3 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,4 m2, kuhinjo,
jed. kot v izmeri 10,5 m2, dnevno sobo v izmeri
12,1 m2, spalnico v izmeri 15,2 m2, balkon v izmeri 1,2 m2 in shrambo v izmeri 1,7 m2,
– kupne pogodbe z dne 18. 2. 1985, sklenjene med Perme Zlato in Perme Antonom, Klavčičeva 5, Kamnik, kot prodajalcema ter Rama

Fadilom in Rama Sonjo, Prešernova 21, Radomlje, kot kupcema, za enoinpolsobno stanovanje št. 22/III. nadstropje. Stanovanje obsega
predporostor v izmeri 3,3 m2, kopalnico z WC v
izmeri 4,4 m2, kuhinjo, jed. kot v izmeri 10,5 m2,
dnevno sobo v izmeri 12,1 m2, spalnico v izmeri
15,2 m2 in shrambo v izmeri 1,7 m2,
– kupne pogodbe z dne 3. 2. 1986, med
Rama Fadilom in Rama Sonjo, Klavčičeva 5,
Kamnik, kot prodajalcema ter Marković Zlatkom in Marković Šteﬁco, oba Vnanje Gorice
288, Notranje Gorice, kot kupcema, za enoinpolsobno stanovanje št. 22, v III. nadstropju. Stanovanje obsega predprostor v izmeri
3,3 m2, kopalnico z WC v izmeri 4,4 m2, kuhinjo z jed. kotom v izmeri 10,5 m2, dnevno sobo
v izmeri 12,1 m2, spalnico v izmeri 15,2 m2 in
shrambo v izmeri 1,7 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Marije
Novak, Klavčičeva ul. 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 3. 11. 2005
Dn 2311/2004
Os-32961/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Galin Rudolfa,
Župančičeva ul. 3, Kamnik, ki ga zastopa
Odvetniška družba Učakar & Rženičnik, o.p.
d.n.o., Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8
A, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice za
stanovanje v drugi etaži s kletnim prostorom, v
prvi etaži v stanovanjski stavbi Župančičeva 3,
Kamnik, v podvl. št. 2884/3, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št. 2311/2004 z dne 5. 9. 2005, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 12. 6. 1991, med
Kemijsko industrijo Kamnik, Fužine 9, Kamnik,
kot prvo pogodbeno stranko ter Galin Rudolfom in Galin Elko, Župančičeva 3, Kamnik, kot
drugo pogodbeno stranko, za trisobno stanovanje v pritličju stanovanjskega bloka v Kamniku,
Župančičeva 3. Stanovanje obsega sobo v izmeri 20,11 m2, sobo v izmeri 14,63 m2, A-sobo
v izmeri 11,93 m2, kuhinjo v izmeri 6,47 m2,
kopalnico, WC v izmeri 3,79 m2, predsobo v
izmeri 5,18 m2, ostalo 5,51 m2, loggio v izmeri
3,86 m2 in klet v izmeri 1,77 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Galin
Rudolfa in Galin Elke, oba Župančičeva ul. 3,
Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Galin Rudolfa in Galin Elke, oba Župančičeva ul. 3, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 11. 2005
Dn 2276/2004
Os-32962/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Julijane Dolinšek, Klavčičeva 5, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice za stanovanje št. 5, v 1. in
2. etaži večstanovanjskega objekta v Kamniku, Klavčičeva ul. 5, v podvl. št. 1708/5, k.o.
Podgorje, izdalo sklep Dn št. 2276/2004 z dne
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5. 9. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine – pogodbe št. 599/74, sklenjene med
SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Janežič Pepco in Dolinšek Julko,
Kovinarska 17, Kamnik, kot kupcema, za enosobno stanovanje v PT bloka z oznako 2, v
stanovanjskem objektu B-2 na Bakovniku v
Kamniku. Stanovanje obsega predporostor v
izmeri 3,3 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,4 m2,
kuhinjo in jed. kot v izmeri 12,8 m2, spalnico
v izmeri 15,2 m2, balkon v izmeri 1,2 m2 in
shrambo v izmeri 1,9 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Julijane
Dolinšek, Klavčičeva 5, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listin, katerih vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 11. 2005
Dn 317/2005
Os-32963/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Sušnik Gregorja,
Kajuhova pot 10, Kamnik, ki ga zastopa Odvetniška družba Učakar & Rženičnik, o.p. d.n.o.,
Odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8 A, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice, garsonjere
z balkonom v četrtem nadstropju z oznako 26
in klet z oznako 26, v stanovanjski stavbi Zikova
4, Kamnik, podvl. št. 2809/26, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št. 317/2005 z dne 12. 9. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe št. 378-II/80, sklenjene dne
7. 11. 1980, med Splošnim gradbenim podjetjem Gradbinec Kranj, Nazorjeva 1, p.p. Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo SKG p.o.
Kamnik, Steletova 8, kot prodajalcem in Žibert
Dragico, Novi trg 43/a, Kamnik, kot kupcem,
za garsonjero št. 26, v IV. nadstropju v izmeri
29,26 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Sušnik
Gregorja, Kajuhova pot 10, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost
podatkov vsebine listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja tega
postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 9. 11. 2005
Dn 27808/2004
Os-9858/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zorko d.o.o., Gerbičeva 57, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice
na poslovnem prostoru številka P1, Kunaverjeva 7, Ljubljana, z identiﬁkatorjem 72.E, vpisanem v podvložek številka 2975/146, v katastrski
občini Dravlje, dne 7. 2. 2005, pod opr. št. Dn
27808/2004, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe št. 79-6818 z dne
28. 11. 1979, sklenjene med SOZD ZGP Giposs, Ljubljana, Dvoržakova 5, n.sol.o., in
Obrtno združenje Ljubljana Šiška, LjubljanaŠentvid, Celovška 420, za poslovne prostore
v objektu B-4, v soseski Šs-7/1 Dravlje, ki stoji
na zemljišču parcele št. 961/4, k.o. Dravlje.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 30664/2004
Os-9885/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Elvire Medved,
Ulica II. prekomorske brigade 18, Koper, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na stanovanju številka
44, v 5. nadstropju, s shrambo številka 44 v
kleti, Vošnjakova ulica 5, vpisanem v podvložek številka 1299/51, z identiﬁkatorjem 51.E,
katastrska občina Ajdovščina, dne 2. 2. 2005
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja številka 6/91 z dne
18. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem podjetjem Kemija Impex p.o., Titova 25, Ljubljana,
ki ga zastopa direktor Roman Mirnik in kupovalko Filomeno Vidic, Vošnjakova 5, Ljubljana,
za stanovanje številka 44, V. nadstropje, v stanovanjski hiši Vošnjakova 5, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
Dn 9903/2004
Os-9894/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Tech Trade, Podjetje za trgovino in proizvodnjo d.o.o., Trzin, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na poslovnem prostoru
številka P7, v pritličju, z identiﬁkatorjem 7.E, vpisanim v podvložek številka 1299/7, v katastrski
občini Ajdovščina, dne 7. 2. 2005, pod opr. št.
Dn 9903/2004, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupne pogodbe št. 3277/61 z dne 20. 9.
1961, sklenjene med Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana, Beethovnova 11/VII in Stanovanjskim skladom občine
Ljubljana Center, Rimska c. 21, za poslovne
prostore v pritličju stanovanjskega objekta Lev,
med Prešernovo in Vošnjakovo ulico, vzporedno z Gosposvetsko cesto z naslednjimi prostori: a) trgovski lokal št. 1, b) trgovski lokal št.
2, c) trgovski lokal št. 3, d) trgovski lokal št. 4,
e) trgovski lokal št. 5, f) trgovski lokal št. 6, g)
trgovski lokal št. 7, h) trgovski lokal št. 8;
kupoprodajne pogodbe št. 02/1-71/6 z dne
16. 8. 1961, sklenjene med Stanovanjskim
skladom občine Ljubljana Center, Ljubljana,
Rimska c. 2, in Zastopstvom inozemnih tovarn »Tehno-Union« Ljubljana, Titova 22, za
poslovne prostore v pritličju stanovanjskega
objekta Lev, med Prešernovo in Vošnjakovo
ulico, vzporedno z Gosposvetsko cesto z naslednjimi prostori: a) trgovski lokal št. 1, b)
trgovski loakl št. 2, 3 in 4, c) trgovski lokal št.
5, d) kletni prostor izpod lokala št. 1, e) kletni
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prostor (v glavnem objektu objektu obeležen
za depo premoga);
pogodbe o odplačanem prenosu pravice
trajne uporabe in posesti dela zgradbe, Ljubljana, Vošnjakova 5, ki je na zemljiški parceli
št. 749, zemljiškoknjižni vložek 1180, k.o. Kapucinsko predmestje Ljubljane, z dne 26. 3.
1979, sklenjene med Tehno Union, Ljubljana,
Vošnjakova 5, in Hotelom Lev, Ljubljana, Vošnjakova 1, za 388 m2 poslovnih prostorov v pritličju te zgradbe v smeri (od Prešernove ceste
proti Vošnjakovi ulici), 50 m2 kletnih prostorov
(ob Prešernovi cesti) in 358 m2 poslovnih – pisarniških prostorov v 1. nadstropju te zgradbe
(bivša stanovanja št. 3, 4, 6, 7, 8 in 9);
kupoprodajne pogodbe z dne 11. 11. 1994,
sklenjene med Hotelom Lev, Ljubljana, Vošnjakova 1, in Podplatnik Jožetom, Prešernova
9, Ljubljana, za poslovne prostore v pritličju
stanovanjsko poslovnega objekta v Ljubljani,
Vošnjakova 5, v skupni površini 249 m2, kar
v naravi predstavlja pritlični prostor v izmeri
195 m2 poslovno stanovanjskega objekta na
parc. št. 749, vl. št. 1180, k.o. Kapucinsko
predmestje in 45 m2 kleti na isti parc. št., vl. št.
in k.o., vse v delu stavbe na Tivolski cesti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2005
Dn 15986/2001
Os-13711/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stanislav Menonia, Nova vas pri Ptuju 86 A, Ptuj, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 11, v
3. nadstropju, Hubadova 8, Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 1455/11, z identiﬁkatorjem 11.E, v katastrski občini Brinje I,
dne 18. 2. 2005, pod opr. št. Dn 15986/2001,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 30. 8. 1965, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih
hiš Obs Ljubljana-Bežigrad in kupcem Fani
Ogrizek, Energoinvest-Črnuče, enosobno stanovanje v skupni površini 37,05 m2, ki je v
objektu B3/b, št. stanovanja 11, nadstropje III,
stopnišče III, v Hubadovi ulici, zgrajenem na
parceli št. 249/4, 239/3 in 248, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 5. 2005
Dn 2436/2001
Os-13722/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Borisa in Blaženke Dejanovič, Hubadova 12, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za
vpis lastninske pravice na stanovanju številka
8, v 2. nadstropju, Hubadova 12, 1000 Ljub-
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ljana, vpisanim v podvložek številka 1458/8, z
identiﬁkatorjem 8.E, v katastrski občini Brinje
I, dne 9. 2. 2005, pod opr. št. Dn 2436/2001,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 6. 1965, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš
ObS Ljubljana – Bežigrad, ki ga zastopa predsednik UO Oskar Obersnel in med kupcem
Globokar Danico, Savska št. 3, Ljubljana, enosobno stanovanje št. 8, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka B 3/a, stopnišče I, v Hubadovi
ulici v Ljubljani, na parcelni št. 249/4, 239/3,
248, k.o. Brinje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 5. 2005
Dn 9764/2004
Os-15028/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Zorana Grubiča,
Breg 4, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju številka 13, v 3. nadstropju,
Streliška 1, Ljubljana, vpisanem v podvložek
številka 567/12, z identiﬁkatorjem 13.E, v katastrski občini Poljansko predmestje, dne 4. 2.
2005, pod opr. št. Dn 9764/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 466-2071/91 z dne 21. 12. 1991,
sklenjene med Občino Ljubljana Center, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana in Dušomilo Mužič, Streliška 1, Ljubljana, za stanovanje v stanovanjski hiši, Streliška 1, ki leži
v 3. nadstropju, katastrska občina Poljansko
predmestje;
– dodatka h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št. 466-2071/91 z dne 21. 12.
1991, s katero je popravljena izmera stanovanja, in sicer na pravilno 69,35 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 4. 2005
Dn 22164/2003
Os-15763/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Javornik Cvetke,
Herbersteinova 10, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske
pravice na stavbišču s stanovanjsko stavbo in
dvorišču, vpisanimi v podvložek številka 523,
z identiﬁkatorjem 175, v katastrski občini Bežigrad, dne 4. 2. 2005 izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
darilne pogodbe z dne 11. 8. 1980, sklenjene
med sestrama Berto Davidge, 1 Philleps, Str.,
Cabarita Sydney, Avstralija, in Javornik Cveto,
Ljubljana, Herbersteninova 10, s katero je Berta Davidge podarila solastninski delež do 1/20,
vpisan na hiši v Ljubljani, Herbersteninova 10,
katastrska občina Bežigrad.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
Dn 7896/2000
Os-15765/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice dr. Dragice Ornik, Selce 31,
Voličina, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice pri stanovanju št. 11, v mansardi v izmeri 43,75 m2, s
shrambo št. 11 na podstrehi v izmeri 2,65 m2,
z identiﬁkatorjem 49.E, vpisanim v podvložek
št. 2351/49, parc. št. 244/51, k.o. Črnuče, dne
25. 3. 2005 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe št. BS 6/3-118/88 z
dne 15. 2. 1988, sklenjene med SGP SCT,
n.sol.o., TOZD inženiring, n.sol.o., Ljubljana,
Cesta VII. korpusa, ki ga zastopa direktor Borut Zajec, kot prodajalcem in Gantar Tatjano,
Trubarjeva 85, Ljubljana, kot kupcem, o prodaji
enosobnega stanovanja št. 11, objekta B-16, v
stanovanjski soseski BS 6/3;
– prodajne pogodbe z dne 6. 7. 1994,
sklenjene med SCT stanovanjski inženiring
d.o.o., Štihova 26, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor Stane Bertoncelj, kot prodajalcem in
Ornik Dragico, Pot na Fužine 21, Ljubljana, kot
kupcem, o prodaji enosobnega stanovanja na
naslovu Polanškova 37, Ljubljana, št. 11, mansarda in pripadajoče shrambe v kleti objekta.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
Dn 4795/2005
Os-15766/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Smart, svetovanje
d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana–Črnuče, ki ga
zastopa odvetnik Tomislav Biber iz Ljubljane,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice za poslovni
prostor št. 3, Dimičeva 9, Ljubljana, vpisanim
v podvložek številka 2833/3, z identiﬁkatorjem 3.E, v katastrski občini Bežigrad, dne
9. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 17. 4. 1998, sklenjene med prodajalko Gospodarsko zbornico
Slovenije, Ljubljana, Slovenska cesta 41,
Ljubljana, ki ga zastopa generalna sekretarka Francka Gabon in kupcem Smart Svetovanje, d.o.o., Brnčičeva 45, 1231 Ljubljana,
ki ga zastopa direktorica Zdenka Remškar,
za poslovne prostore v 3A nadstropju poslovnega objekta Dimičeva 9, v Ljubljani,
na parc. št. 226/7 – stavbišče s poslovno
stavbo 692 m2 in parc. št. 226/10 – dvorišče
1,941 m2, vse v vl. št. 2057, k.o. Bežigrad,
vse v bruto izmeri 286 m2.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh

mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
Dn 3870/2004
Os-21476/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi
predlagateljice Rozalije Požek, Praprotnikova 7, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 9, v 2. nadstropju,
s kletjo številka 00064/029 in shrambo številka 00064/030, vse Praprotnikova 7, Ljubljana, vpisanimi v podvložek številka 170/10,
z identiﬁkatorji 28.E, 29.E in 30.E, katastrska občina Prule, dne 2. 2. 2005, pod opr.
št. Dn 3870/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 8. 1963, s
prilogo, sklenjene med prodajalcem Stanovanjskim skladom Občine Ljubljana Center,
ki jo zastopa direktor Marko Rainer in kupcem
Stanovanjsko zadrugo Železničar v Ljubljani,
ki jo zastopa predsednik zadruge Franc Hrovat, za več stanovanj, med drugim tudi dvosobno stanovanje številka 9, v drugem nadstropju objekta Prule B-15.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2005
Dn 17991/2001
Os-21479/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marjane Martinek, Petrovičeva ul. 19, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 23, v 2. nadstropju, Petrovičeva 19, Ljubljana, vpisani v
podvložek številka 334/23, z identiﬁkatorjem
23.E, katastrska občina Nove Jarše, dne 4. 4.
2005, pod opr. št. Dn 17991/2001, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 10. 11.
1980, sklenjene med prodajalcem Ivanom
Rogljem in Fani Rogelj, oba Ob Kvedrovi s-8,
Ljubljana ter kupcem Silvom Martinkom in
Marjano Martinek, oba Mucherjeva ulica 6,
Ljubljana, za stanovanje št. 23, v 2. nadstropju, s shrambnim prostorom v kleti, v stavbi Ob
Kvedrovi s-8 in
– dodatka h kupoprodajni pogodbi pri nakupu stare stanovanjske enote z dne 4. 12.
1980, sklenjene med prodajalcem Ivanom
Rogljem in Fani Rogelj, oba Ob Kvedrovi s-8,
Ljubljana ter kupcem Silvom Martinkom in
Marjano Martinek, oba Mucherjeva ulica 6,
Ljubljana, za stanovanje št. 23, v 2. nadstropju, s shrambnim prostorom v kleti, v stavbi Ob
Kvedrovi s-8.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgo-
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raj navedenih listin, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2005
Dn 2810/2004
Os-33201/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog Gostiša Janeza, Logatec, Kalce 31e, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin:
– pogodbe o kupoprodaji stanovanja št.
24/EG z dne 7. 1. 1986, sklenjene med Gradnik Logatec, kot prodajalcem in Mihevc Elom,
Vrhnika, Stara cesta 22, kot kupcem,
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 9.
1998, sklenjene med Mihevc Elom, Vrhnika,
Stara cesta 22, kot prodajalcem in Gostiša
Mojco, Logatec, Pod Grinovcem 16, kot kupovalko,
za stanovanje št. 13, v 5. etaži bloka v Logatcu, Pavšičeva ul. 26, s pripadajočo kletjo,
na parc. št. 1567/3, k.o. Blekova vas, ki še ni
vpisano v zemljiško knjigo.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Gostiša Janeza, Logatec, Kalce 31e.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe o kupoprodaji stanovanja št. 24/EG
z dne 7. 1. 1986 in kupoprodajne pogodbe
z dne 30. 9. 1998, oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 11. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 2000/13380
Os-34072/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14,
Koper, proti dolžniku Hodnik Marku, Dolenjska
c. 421, Lavrica, Škoﬂjica, ki ga zastopa odv.
Anka Kenda Oražem, interno, Ljubljana, zaradi izterjave 128.581,50 SIT, sklenilo:
dolžniku Hodnik Marku, Dolenjska c. 421,
Lavrica, Škoﬂjica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55c, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse
dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 2005
In 2005/00037
Os-33641/05
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Vuk Marjana iz Sečovelj, Dragonja
122, ki ga zastopa Bojan Starčič, odvetnik v
Portorožu, proti dolžnici Paussi Antoniji, Sistiana 101d, Trst, Republika Italija (Sv. Peter
89, Sečovlje), zaradi izterjave 155.820 SIT s
pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
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dolžnici Paussi Antoniji se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. In 2005/00037
postavi Giani Flego, odvetnik v Kopru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse
do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 25. 10. 2005
I 2002/00740
Os-32957/05
Okrajno sodišče v Žalcu je v izvršilni zadevi
upnice Vzajemna zdravstvena zavarovalnica,
d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana, PE Celje, proti dolžniku Bytyqi Jakupu, Šlandrov trg 9/a,
3310 Žalec, zaradi izterjave 32.618 SIT s pp
sklenilo:
za začasno zastopnico se postavi odvetnico Karmen Orter Divjak, Žalskega tabora
1, Žalec.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 14. 11. 2005

Oklici dedičem
D 75/99
Os-33670/05
Pri Okrajnem sodišču v Ajdovščini teče zapuščinski postopek po pokojnih:
– Antonu Podgorniku, sinu Štefana in Ane
Birsa, roj. 12. 9. 1861, umrlem dne 3. 4. 1908,
v Vrtovinu, Občina Ajdovščina, in po
– (njegovi nečakinji) Mariji Podgornik, vdovi Čermelj, hčeri Janeza in Marjane Nevreden,
roj. dne 10. 7. 1887, umrli dne 21. 4. 1981, nazadnje stanujoči Andrus 1259, Downers Grove, Dupage, Ilinois, ZDA.
Ker se ne ve, ali sta imenovana zapustila
kaj potomcev, in ker se ne ve, ali je kaj potomcev imela sestra pok. Antona Podgornika,
Marija Podgornik (hči Štefana in Ane Birsa, roj.
27. 6. 1858, v Vrtovinu, katera bi lahko dedovala po Antonu Podgorniku ter po kateri teče
pri tukajšnjem sodišču postopek za razglasitev pogrešanke za mrtvo), sodišče poziva vse
osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine
(vključno s sorodniki Marije Podgornik od Štefana), da se priglasijo naslovnemu sodišču v
roku enega leta od objave tega oklica in oklica
na oglasni deski tega sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo in odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Sodišče je ta oklic izdalo na podlagi 206.
člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Ajdovščini
dne 17. 10. 2005
D 710/2004
Os-34088/05
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se vodi zapuščinski postopek po pokojni Angeli Žlahtič,
roj. 28. 3. 1930, umrli 8. 11. 2004, nazadnje
stan. Pobrežje 143.
Zapustnica je umrla kot samska in brez
otrok. Kot dediči prihajajo v poštev bratje in
sestre, oziroma njihovi potomci. Eden od dedičev naj bi bil tudi Franc Kodrič, ki naj bi od
leta 1958 živel v Avstraliji.
Sodišče s tem oklicem poziva Franca Kodriča in ostale neznane dediče, da v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svojo
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pravico do dediščine. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek končalo in
odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 25. 11. 2005

Oklici pogrešanih
N 32/2004
Os-33634/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Klančič Zdenke iz Miren
136A, postopek za razglasitev pogrešanega
za mrtvega, in sicer Franciskusa (Franca) Jeretiča, Podsabotin 20, ki ga zastopa začasni
zastopnik odv. Stojan Zorn iz Nove Gorice,
Tolminskih puntarjev 4.
O pogrešanem razen izpiska iz krstnega
lista Župnijskega urada Podsabotin in posestnega lista, da je bil imenovani živ, ne obstaja
noben drug podatek.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o
življenju in smrti pogrešanega Franciskusa
(Franca) Jeretiča, naj to javijo tukajšnjemu
sodišču v roku treh mesecev po objavi tega
oklica, sicer bo po poteku tega roka sodišče
imenovanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 11. 2005
N 27/05
Os-33198/05
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku nepravdni postopek predlagatelja Zlatka Segulina,
Bač 19, Materija, zaradi razglasitve za mrtvega
Ivana Jožefa Resinoviča, roj. 6. 7. 1892 v Povžanah, očetu Jožefu Resinoviču in materi Mariji
Resinovič, sedaj neznanega bivališča.
O pogrešanem že od I. svetovne vojne
dalje naj ne bi bilo glasu, nazadnje naj bi ga
videli, ko je kot vojak odšel na rusko fronto.
Zaradi opisanega vse, ki bi karkoli vedeli o
pogrešanem in njegovem življenju, pozivamo,
da naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v Sežani, v roku 3 mesecev od objave tega oklica,
ker bo sicer sodišče po preteku tega roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 23. 11. 2005

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 14000/2005
Os-35184/05
V skladu z določilom drugega in petega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS,
št. 23/05-ZS-UPB1) predsednica Okrožnega
sodišča v Krškem objavlja dodaten poziv predstavniškim organom Občine Brežice, da predlagajo kandidate za 48 sodnikov porotnikov
in predstavniškim organom Občine Krško, da
predlagajo kandidate za 26 sodnikov porotnikov na območju Okrožnega sodišča v Krškem
ter drugim pristojnim predlagateljem na območju občine Brežice in Krško.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno
primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
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Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba poslati na naslov: Okrožno
sodišče v Krškem, Urad predsednice, Cesta
krških žrtev 12, 8270 Krško, v roku 40 dni od
objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Krškem

Kolektivni delovni spori
Kd 4/2005
Os-35684/05
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani na
podlagi 51. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse
zainteresirane stranke, da je uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem Mesnine
dežele Kranjske d.d., Agrokombinatska 63,
Ljubljana in nasprotnimi udeleženci 1. Sindikat
kmetijstva in živilske industrije Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana; 2. Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Linhartova
13, Ljubljana in 3. Stavkovni odbor sindikata
KNSS – Neodvisnost in KŽI Slovenije, Mesnine dežele Kranjske d.d., Agrokombinatska
63, Ljubljana, zaradi ugotovitve nezakonitosti
stavke.
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 25. 1. 2006 ob
9.30, v razpravni dvorani št. 2/I, Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva ul.
14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 12. 12.
2005.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 13. 12. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2426/2005
Rg-33630/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Sinapsa, svetovanje in storitve,
d.o.o., Rogaška Slatina, Žibernik 1, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 15. 11. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenikom:
Ratkajec Gorazdu, Žibernik 1, Rogaška Slatina, Ratkajec Ivanu, Žibernik 1, Rogaška Slatina in Ratkajec Weingerl Nives, Podgorska pot
5, Kamnik, ki prevzemajo 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 16. 11. 2005
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Srg 08812/2005
Rg-23648/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Akronim, transportno
špedicijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Črna
vas 178, objavlja sklep:
Akronim, transportno špedicijsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Črna vas 178, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Japelj Ivan in Jasna, oba
Ljubljana, Črna vas 178, 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 23. 8. 2005
Srg 08590/2005
Rg-27776/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Adriatic nepremičnine,
Podjetje za posredovanje pri prodaji nepremičnin, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 158, ki jo
zastopa odvetnica Sandra Cico iz Ljubljane,
objavlja sklep:
Adriatic nepremičnine, Podjetje za posredovanje pri prodaji nepremičnin, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 158, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
29. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Antunović Vinko, Kaštel Sučurac, Franja Tuđmana 234, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2005
Srg 11944/2005
Rg-33188/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Biro Boc k.d. proizvodnja, trgovina in storitve Ljubljana, Medvedova ulica 28, ki jo zastopa notarka Lokošek
Majda, objavlja sklep:
Biro Boc k.d., proizvodnja, trgovina in
storitve Ljubljana, Medvedova ulica 28, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 26. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Arhar Janez, Prule 1, Ljubljana in Boc Boštjan Novo Polje, cesta VII/57,

Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2005
Srg 03735/2005
Rg-33190/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Saiva 3 K, storitvenoproizvodna dejavnost d.o.o., Prušnikova 55,
Ljubljana, objavlja sklep:
Saiva 3 K, storitveno-proizvodna dejavnost d.o.o., Prušnikova 55, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 4. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Čivgin Ana, Trebnje, Češnjevek 58, Čivgin Izet, Viška 53, Ljubljana in
Čivgin Sajto, Cankarjeve brigade 22, Ivančna
Gorica, 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
Srg 11472/2005
Rg-33192/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe MLS d.o.o., trgovina
in svetovanje, Ljubljana, Dunajska 156, ki jo
zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane, objavlja sklep:
MLS d.o.o., trgovina in svetovanje, Ljubljana, Dunajska 156, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 19. 9.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Janez Zemljarič, Ljubljana,
V Murglah 147, Salko Selimović, Sarajevo,
Karpuzova 29, BiH, Buto Lačević, Sarajevo,
Kranjčevićeva 27, BiH, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenike, v sorazmerju s svojimi poslovnimi
deleži.
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 12242/2005
Rg-34057/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče
na predlog družbe Investor Plus, investiranje
in poslovne storitve d.o.o., Dunajska 198 A,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra,
dne 29. 11. 2005 objavlja sklep:
družba Investor Plus, investiranje in
poslovne storitve d.o.o., Dunajska 198 A,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
skupščine z dne 4. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Mokrovič Aleksander, Rigonce 6, Dobova, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2005
Srg 13401/2005
Rg-34812/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog družbe Kažipoti d.o.o.,
podjetje za turizem, trgovino, gostinstvo, zastopanje, prostočasne dejavnosti, Smlednik
54, Smlednik, ki jo zastopa odvetnik Tršan
Dušan iz Ljubljane, v zvezi s predlogom za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra, objavlja sklep:
družba Kažipoti d.o.o., podjetje za turizem, trgovino, gostinstvo, zastopanje,
prostočasne dejavnosti, Smlednik 54,
Smlednik, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 26. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Žebovec Ciril, Smlednik 54,
Smlednik, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2005
Srg 13182/2005
Rg-34822/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog družbe Bahne darila, F &
M Tekavec & CO., izdelava daril k.d., Habatova ulica 7/a, Trzin, v zvezi s predlogom za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Bahne darila, F & M Tekavec &
CO., izdelava daril k.d., Habatova ulica 7/a,
Trzin, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 14. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Tekavec Franc, Habatova
ulica 7/a, Trzin in Tekavec Marjeta por. Škrjanc, Krakovska ul. 10/b, Domžale, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
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Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 2005
Srg 2322/2005
Rg-33629/05
Družba Optika Forum, podjetje za storitve in trgovino z optičnimi pripomočki
d.o.o., Cankarjeva ulica 6, Maribor, reg. št.
vl. 1/11866/00, katere ustanovitelj je Kancler
Marjan, Maistrova ulica 16, 2000 Maribor, po
sklepu družbe z dne 15. 11. 2005 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Kancler Marjan.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 11 2005
Srg 2403/2005
Rg-34089/05
Družba Interrol, podjetje za inženiring in
servisiranje senčil, strojnih in delovnih naprav d.o.o., Pasterkova 15, Maribor, reg. št.
vl. 1/2640/00, katere družbenika sta Miklaužič
Viktor in Miklaužič Viktor, ml., oba Pasterkova
15, 2000 Maribor, po sklepu družbenikov družbe z dne 25. 11. 2005, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Miklaužič
Viktor in Miklaužič Viktor, ml.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 11 2005
Srg 2387/2005
Rg-34090/05
Družba Aquaprojekt, biro za projektiranje in izvajanje vodooskrbnih sistemov
d.o.o., Ulica Josipa Priola 19, Maribor, reg.
št. vl. 1/4221/00, katere ustanovitelj je Bertoncelj Pavel, Ulica Josipa Priola 19, Maribor,
po sklepu ustanovitelja družbe z dne 22. 11.
2005, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Bertoncelj Pavel.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 11. 2005
Srg 1098/2005
Rg-33632/05
Družba KARTES – trgovina in proizvodnja papirja d.o.o., ﬁrma v italijanskem jeziku: CARTEST – commercio e produzione
di carta S.R.l., s sedežem Ulica Tolminskih
puntarjev št. 4, 5000 Nova Gorica, vpisana
pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s številko registrskega vložka 1/4061/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
družbe z dne 21. 11. 2005.
Ustanovitelj je Euroﬁn s.p.a., Via San Paolo 15, Milano, Italia, ki prevzema obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
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Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
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 Novi Gorici
dne 24. 11. 2005
Srg 1100/2005
Rg-33633/05
Družba LIMO d.o.o., Trgovina in gostinstvo., s sedežem Trg Maršala Tita 13, 5220
Tolmin, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, s številko registrskega vložka 1/371/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika družbe z dne 21. 11. 2005.
Ustanovitelja sta Ostan Cezar, Klanc 44,
5230 Bovec in Robert Kavčič, Trg svobode 11,
5222 Kobarid, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz sodnega registra.
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 Novi Gorici
dne 24. 11. 2005
Srg 1110/2005
Rg-34059/05
Družba Mago, Trgovina-transport-posredništvo d.o.o., Nova Gorica, s sedežem
5250 Solkan, Med ogradami 48, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, s številko
registrskega vložka 1/2744/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
družbe z dne 22. 11. 2005.
Ustanoviteljica je Pušenjak Erika, Mala vas
13, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep 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 Novi Gorici
dne 29. 11. 2005
Srg 831/2005
Rg-34056/05
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje po
skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega
registra družbe Vemipex Veselič & Veselič gostinstvo in trgovina d.n.o., Adlešiči, Fučkovci
4, objavlja, sklep:
družba Vemipex Veselič & Veselič gostinstvo in trgovina d.n.o., Adlešiči, Fučkovci 4, vpisana na reg. vl. št. 1-4512/00,
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preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Mirko Veselič, Adlešiči,
Fučkovci 4 in Peter Veselič, Adlešiči, Gorenjci
pri Adlešičih 6, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje družbe v celoti prenese
na ustanovitelja Veselič Mirka, Adlešiči, Fučkovci 4 in Petra Veseliča, Adlešiči, Gorenjci
pri Adlešičih, Gorenjci pri Adlešičih 6, in sicer
vsakemu polovica.
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 28. 11. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
S &T HERMES PLUS D.D., ŠLANDROVA
2 6, Ljubljana-Črnuče, štampiljko pravokotne
oblike, velikosti 5×2cm z napisom na levi starni
S&T, IT SOLUTIONS & SERVICES, na desni
starni S & T Hermes Plus s.s.,Šlandrova 2
1231 Ljubljana- Črnuče, v desnem kotu št 25.
gnc-209269

Potne listine
Čepuran Alenka, Rašiška ulica 12, Ljubljana,
potni list, št. P00936545. gnp-209131
Debevec Aljaž, Kamnik pod Krimom
75/h, Preserje, potni list, št. P00830098.
gnt-209252
Javanović Slobodan, Globočnikova ulica
25, Ljubljana, potni list, št. P00739595.
gnl-209135
Kaloper
Dušan,
Dolenjska
cesta
443, Škoﬂjica, potni list, št. P00572622.
gnk-209136
Kolar Darko, Pristava 29/c, Ljutomer, potni
list, št. P00627717. gns-209332
Krasniqi Beqir, Za voglje 5, LjubljanaDobrunje, potni list, št. P00660356.
gnp-209356
Kušar Kristjan, Rašiška ulica 12, Ljubljana,
potni list, št. P01109997. gno-209132
Ločnikar Blaž, Viška cesta 69/c, Ljubljana,
potni list, št. P00434613. gnn-209133
Mihajlovič Vasja, Stantetova ulica
11, Velenje, potni list, št. P00820467.
gnk-209311
Mikuž Marjan, Cesta IV. Prekomorske
2, Ajdovščina, potni list, št. P00840802.
gnj-209162
Mrovlje Bogdan, Her Mašere Spasiča
2, Maribor, potni list, št. P01118045.
gnk-209261
Novak Stanislav, Rocenska 18, Ljubljana,
potni list, št. P00768803. gnb-209345
Pandol Nina, Zapoge 3/b, Vodice, potni list,
št. P00094342. gnv-209275
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Peruničič Matej, Ulica Gradnikove brigade
41, Nova Gorica, potni list, št. P00028887.
gng-209315
Podrenek
Karmen,
Goriška
ulica
29, Ljubljana, potni list, št. P00125617.
gnt-209127
Porčić Selma, Zgornje Škoﬁje 87, Škoﬁje,
potni list, št. P01151576. gnl-209185
Porčić Senad, Zgornje Škoﬁje 87, Škoﬁje,
potni list, št. P01151581. gno-209182
Porčić Vahida, Zgornje Škoﬁje 87, Škoﬁje,
potni list, št. P01151260. gnm-209184
Rak Majda, Spodnje Gorče 9, Braslovče,
potni list, št. P00033755. gnp-209181
Rakuš Jona, Glonarjeva ulica 6, Ljubljana,
potni list, št. P00044853. gnq-209130
Rostan Damijan, Zikova 2, Kamnik, potni
list, št. P00824742. gni-209063
Rostan Ivica, Zikova 2, Kamnik, potni list,
št. P00796341. gnh-209064
Selak Ljudmila, Kurirska pot 2, Krško, potni
list, št. P00181108. gnj-209112
Selišnik Alojzij, Luče 68, Luče, potni list, št.
P00237527. gnk-209286
Sever Edvin, Branik 70, Branik, potni list,
št. P00072134. gnf-209316
Strah Saša, Zagorica 11, Ig, potni list, št.
P00372026. gnm-209134
Šebenik Irena, Podsmreka 3/k, Dobrova,
potni list, št. P00597143. gns-209253
Škrbec Janja, Ulica Juleta Gabrovška 21,
Kranj, potni list, št. P00876653. gng-209140
Živadinović Zorica, Adamičeva ulica
6, Ljubljana, potni list, št. P00880708.
gns-209128

Osebne izkaznice
Alidžanović Fatima, Ljubljanska cesta 5,
Rakek, osebno izkaznico, št. 001530079.
gnm-209284
Arifović Hadžo, Cesta 24. junija 66,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001137571.
gns-209078
Bajt Aleš, Dolenjska cesta 48, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000974736.
gnx-209098
Balantič Blaž, Podgorje 29/e, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001206870.
gnv-209150
Barrile Talita, Fazanska ulica 6, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št. 001793578.
gng-209115
Baša Marija, Zalošče 15a, Dornberk, osebno
izkaznico, št. 000373733. gnc-209319
Benedičič Metoda, Plešičeva ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000549331.
gnp-209081
Bernik Andrej, Cesta Dolomitskega
odreda 34/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001440362. gny-209122
Blatnik Ciril, Vrh pri Križu 2, Žužemberk,
osebno izkaznico, št. 000103269. gnt-209302
Blažič Leopoldina, Suška cesta 40, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000098526.
gng-209340
Bombek Franc, Hardek 11/a, Ormož, osebno
izkaznico, št. 000399535. gnv-209175
Brolih Janez, Tupaliče 12, Preddvor, osebno
izkaznico, št. 000388065. gnw-209149
Brus Milan, Golnik 134, Golnik, osebno
izkaznico, št. 000490592. gnz-209146
Bučar Slavka, Cesta komandanta Staneta
9, Litija, osebno izkaznico, št. 001819744.
gnp-209156
Buda Žiga, Potrčeva ulica 14, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001858350. gnt-209102

Buhanec Amalija, Šmarjeta pri Celju 57/a,
Škofja vas, osebno izkaznico, št. 000424081.
gnt-209177
Cestnik Stanislav, Novi dom 33b,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000308808.
gnz-209196
Cvetanović Marina, Župančičeva ulica 13,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001787929. gnq-209180
Čebron Lipovec Nanča, Kvedrova cesta
5, Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001288555. gnc-209194
Čekeliš Nika, Hacuetova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000627087.
gno-209282
Debevec Marica, Nova pot 200, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 000628013.
gny-209272
Domadenik Tatjana, Otiški vrh 20/d,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 001442881.
gnu-209326
Eržen Stana, Strmica 8, Selca, osebno
izkaznico, št. 000745829. gnl-209335
Ferjančič Anja, Na Livadi 5, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001583948.
gnm-209159
Frančeškin Hilarij, Slovenska cesta 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000979112.
gnl-209110
Gabrijelčič Martin, Grajska cesta 50,
Kanal, osebno izkaznico, št. 000428093.
gne-209167
Gojtan Tihomir, Jagodje 28, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001406479.
gnz-209171
Gombač Miha, Seliškarjeva cesta 36,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001233063.
gng-209165
Grajzar Janez, Uraničeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001097666.
gnu-209126
Grubar Polona, Knezov štradon 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000379462.
gnk-209086
Horvat Elizabeta, Komarnica 7, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 001270370.
gnx-209173
Hrovat Marjan, Brilejeva ulica 20, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000294742. gni-209088
Hržič Marija Magdalena, Poklukarjeva
ulica 88, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001007828. gnw-209124
Hudjek Matjaž, Cesta Krimskega odreda
100, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001210538.
gnh-209139
Humar Roman, Bate 28, Grgar, osebno
izkaznico, št. 000699225. gnd-209318
Ivetić Miloš, Povšetova ulica 104/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000157620.
gnc-209094
Jakopič Uroš, Tesovnikova ulica 62,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000185189.
gnr-209079
Jančič Tina, Zelena ulica 26, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001829724.
gnc-209169
Jardas Alojzija, Gornji trg 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000101955.
gny-209097
Jelinčič Darko, Pregljev trg 9, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001315107. gnb-209195
Jerković Saša, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001456291.
gnm-209084
Kac Javor, Na Ajdov hrib 24, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001450204.
gnv-209154
Kaloper Dušan, Dolenjska cesta 443,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 000718966.
gnw-209099

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kavčič Srečko, Rozmanova ulica 44,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001623605. gnf-209191
Kerec Karel, Prosečka vas 26,
Mačkovci, osebno izkaznico, št. 001801707.
gnu-209176
Kmetič Matej, Tacenska cesta 137,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000240228.
gnu-209101
Kockar Goran, Varpolje 1, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 001688614.
gni-209288
Koeveš
Nenad,
Podsmreka
5E,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 000166932.
gnm-209359
Kogovšek Borut, Tovarniška cesta 29,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001102646.
gnn-209158
Kološa Vida, Cesta v Mestni log 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001109476.
gnx-209123
Kopajner Janez, Otiški vrh 20/d,
Dravograd, osebno izkaznico, št. 001573167.
gnw-209324
Koren Blaž, Ložnica 18, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000092751. gnd-209143
Koren Marko, Koštabona 30, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 000895911.
gni-209188
Koršič Petra, Gornje Cerovo 46a,
Kojsko, osebno izkaznico, št. 000984995.
gnu-209201
Kotar Biserka, Vojkoca cesta 71, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000639102. gnz-209096
Kovač Boris, Babno Polje 8E, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 000025167.
gnp-209281
Kovač Matilda, Babno Polje 8E, Stari trg
pri Ložu, osebno izkaznico, št. 000436560.
gnn-209283
Kovač Nejc, Kidričeva ulica 34a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001617514.
gnb-209320
Kuhelj Robert, Celovška cesta 108,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000117418.
gnq-209105
Kurent Claudio, Posavskega ulica 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001003229.
gnq-209080
Lampret Marija, Preša 15, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000382560. gnb-209145
Lenarčič Frančiška, Bevke 106, Log pri
Brezovici, osebno izkaznico, št. 000354719.
gnf-209141
Mačešić Dejan, Ulica Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000216361.
gnm-209109
Madalu Fialdini Monika, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001107476.
gnd-209093
Malič Mojca, Rožičeva ulica 4, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000031104. gnj-209087
Malovič
Janez,
Seliškarjeva
2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000993218.
gnx-209273
Markovič Špela, Ulica nadgoriških borcev
11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000419948.
gnf-209091
Meglič Zdenka, Ulica Rozke Usenik 13x,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000532091.
gnu-209276
Mesojedec Klojčnik Neža, Podsmreka 5,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 000545201.
gnn-209358
Mihajlovič Vasja, Stantetova ulica 11,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001803418.
gnu-209305
Mihelčič Tomaž, Ulica Milana Majcna 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001860809.
gnr-209104

Št.

112-113 / 16. 12. 2005 /

Mikulić Ivan, Pokopališka ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000271597.
gnp-209106
Mikuž Marjan, Cesta IV. Prekomorske 2,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 001384768.
gnk-209161
Mišković Darja, Adamičeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001275178.
gns-209103
Mlakar Franc, Tolminska cesta 37, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 001496428.
gni-209163
Mrvar Ljudmila, Zalog pri Cerkljah 26,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001917501. gnu-209151
Mušič Borut, Karlovica 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001864124. gnv-209125
Naglič Hilda, Cesta Cirila Kosmača 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001910276.
gno-209082
Nemanič Ivan, Stanežiče 27/d, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 000574401.
gnm-209259
Novak Marjan, Drenov grič 39, Vrhnika,
osebno izkaznico, št. 001240631. gni-209138
Odar Albina, Rojčeva ulica 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000349858.
gns-209278
Ostojič Berta, Nusdorferjeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00664607.
gnq-209280
Pavšič Manja, Križevniška ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001126194.
gnv-209100
Peršič Valerija, Vitovlje 5, Šempas, osebno
izkaznico, št. 001568781. gny-209172
Petrič Marjan, Grintovec 11, Višnja Gora,
osebno izkaznico, št. 001084907. gnf-209166
Pibernik Pavel, Suhadole 19, Komenda,
osebno izkaznico, št. 001847167. gnt-209152
Pogačnik Aleš, Rožna dolina, Cesta VI/18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001169419.
gnt-209077
Pokeršnik Marija, Celovška cesta 123,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000002307.
gnh-209089
Poljšak Robert, Vesna 11, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000435740.
gne-209117
Posedel Tjaša, Polzela 174a, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001178653.
gnn-209183
Pretner Gregor, Trenta 16a, Soča, osebno
izkaznico, št. 001548515. gnk-209186
Pretner Jakob, Trenta 16a, Soča, osebno
izkaznico, št. 001548502. gnj-209187
Pretner Marko, Trenta 16a, Soča, osebno
izkaznico, št. 001070041. gne-209192
Pretner Matevž, Trenta 16a, Soča, osebno
izkaznico, št. 001548498. gnh-209189
Pretner Stanka, Trenta 16a, Soča, osebno
izkaznico, št. 001070033. gng-209190
Pristovnik Savo, Zgornja Bistrica 20,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000376543. gnq-209155
Pust Irena, Dolenja vas pri Mirni Peči 14,
Mirna Peč, osebno izkaznico, št. 000068272.
gnv-209300
Raičević
Dragan,
Brilejeva
13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000086734.
gnx-209348
Ranđelović
Dragoslav,
Rimska
9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000067806.
gnz-209371
Ribnikar Marko, Dunajska cesta 105,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000395679.
gnu-209076
Rijavec Sebastjan, Ulica Gradnikove
brigade 27, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 000971320. gnw-209174
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Rodman Marjan, Žagarjeva ulica 3,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001415943.
gnd-209193
Rostan Ivica, Zikova 2, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001423454. gng-209065
Roštan Miran, Jamnikarjeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001813774.
gnk-209111
Slak Jože, Biška vas 11, Mirna Peč, osebno
izkaznico, št. 001018117. gnr-209304
Smrekar Robert, Sadinja vas, V Karlovce
7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000410688.
gnn-209108
Sojovic Škoﬁc Joži, Orehovlje 24,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001401123.
gne-209142
Stanko Stjepan, Brezovica pri Metliki 8,
Metlika, osebno izkaznico, št. 001905149.
gnl-209160
Stanonik Zmagoslav, Sorška cesta 34a,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 001083705.
gnh-209339
Stražar Slavka, Na klančku 2, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000115249. gnr-209279
Stružnik Maja, Visoko 71, Visoko, osebno
izkaznico, št. 001261798. gnc-209144
Šičc Zlata, Mala vas 24, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000554552. gno-209107
Širovnik Milan, Vnajnje Gorice, Nova pot
180, Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001812264. gnn-209083
Špiler Peter, Kostanjek 18, Zdole, osebno
izkaznico, št. 000423468. gnh-209114
Štorgel Lidija, Radmirje 78, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 000905506.
gnh-209164
Šuligoj Mateja, Kremžarjeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001085994.
gnz-209121
Trbanc Nuška, Čufarjeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001711137.
gng-209090
Trivkanović Zdenka, Limbuška 50, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 33492 – za tujca.
gnx-209073
Urbanc Vladimir, Žanova ulica 6,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000594452.
gnx-209148
Veselič Mirko, Ulica 25. maja 16,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000382560.
gny-209147
Voh Kristina, Silova 3, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000161406. gnn-209308
Volk Asja, Kremžarjeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001085972.
gnb-209120
Volk Jaša, Kremžarjeva ulica 16, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001402234. gni-209113
Vrbič Jernej, Igriška ulica 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 000226046. gnt-209277
Zadravec Marija, Mladinska ulica 12,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000437263. gns-209178
Zajc Miroslav, Partizanska cesta 11,
Žiri, osebno izkaznico, št. 001068432.
gnk-209336
Zupanc Valentina, Čopova ulica 3,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001554250.
gnr-209179
Zupančič Ciril, Dolinarjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001040279.
gne-209092
Živković Angela, Potrčeva ulica 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 001893589. gnl-209085
Žižmond Vasja, Vogrsko 136, Volčja
Draga, osebno izkaznico, št. 000917156.
gnb-209170
Županec Marija, Badovinčeva ulica 12,
Laško, osebno izkaznico, št. 000615618.
gnh-209314
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Vozniška dovoljenja
Adamič Mateja, Strehovci 25, Dobrovnik
– Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, reg. št. 13191, izdala UE
Lendava. gns-209328
Balant Boris, Pameče 59, Slovenj Gradec,
vozniško dovoljenje, kat. B – za voznika
inštruktorja, št. S7209, reg. št. 92, izdala UE
Slovenj Gradec. gnx-209198
Barrile Talita, Fazanska ulica 6, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI51055, reg. št. 12558, izdala UE Piran.
gnf-209116
Bizjan Damjana, Polhov Gradec 16,
Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1504132, reg. št. 191112, izdala
UE Ljubljana. gng-209365
Brajer Franc, Stara Ježica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S001434915, reg. št. 66699, izdala UE
Ljubljana. gnd-209068
Brilej Dragica, Prešernova ulica 18,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1072964, izdala UE Maribor. gni-209338
Bunderla Štefka, Planina 1, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S601466, reg. št.
26029, izdala UE Kranj. gnl-209310
Cafuta Polona, Dobovičnikova 1, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 2159714, reg. št. 18235, izdala UE Vrhnika.
gnv-209200
Čander Dušan, Ul. Štauhovih 39, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
442059, reg. št. 37640, izdala UE Maribor.
gnn-209337
Černivec Katja, Stanežiče 21A, LjubljanaŠentvid, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2082011, reg. št. 179831, izdala UE
Ljubljana. gnf-209366
Dobranič Mario, Tomšičeva ulica 6,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 15915, izdala UE Lendava.
gnp-209331
Filipič Žiga, Petkova ulica 46, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1285519, reg. št. 212601, izdala UE Ljubljana.
gnl-209260
Furlan Zorka, Verd 130/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 2005381, reg. št. 7526, izdala UE Vrhnika.
gnw-209199
Gabrijelčič Marta, Cankarjeva 22, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1816055, reg. št. 10272. gnn-209058
Globovnik rudolf, Ulica frankolovovskih
žrtev 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 5612, izdala UE Celje.
gng-209290
Grajzar Janez, Uraničeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 2087324, reg. št. 103383, izdala UE
Ljubljana. gno-209307
Grilj Damjan, Ihan, Lipova ulica 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km7h BGH,
št. S 002148743, reg. št. 41923, izdala UE
Domžale. gnu-209351
Habjan Anže, Spodnje Blato 19C,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1816382, reg. št. 21674, izdala UE Grosuplje.
gnd-209368
Horvat Nataša, Ulica Juša Kramarja 6,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14307, izdala UE Lendava. gnr-209329
Hudjek Matjaž, Verd, Cesta Krimskega
odreda 100, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1123207, reg. št. 13538, izdala UE
Vrhnika. gnd-209197
Janković Borislav, Ulica Štravhovih
39, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S2044481, izdala UE
Maribor. gno-209157
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Juretić Danko, Obala 113, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S940126, reg. št. 6814, izdala UE Piran.
gnc-209119
Kaloper Dušan, Dolenjska cesta 443,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169850, reg. št. 117764, izdala UE Ljubljana.
gnf-209291
Karničar Franc, Šiška 3, Preddvor, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BCFGH, št.
S1877838, reg. št. 15972, izdala UE Kranj.
gnu-209051
Keber Jožef, Na Otoku 3, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1485130, reg. št.
21221, izdala UE Celje. gnz-209296
Ključevšek Matjaž, Smrekarjeva ulica 24,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
43320, izdala UE Celje. gnc-209294
Kolar Valerija, Orehovci 1, Gornja Radgona,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1723879,
izdala UE Gornja Radgona. gnm-209334
Kolednik Katja, Ulica 5. prekomorske 19,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2181681, izdala UE Ptuj. gnh-209364
Koleša Branko, Senožeti 41/d, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2027670, reg. št. 69170, izdala UE Ljubljana.
gnp-209306
Kordiš Martin Anton, Šercerjeva ulica 24,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S2217745, reg. št. 6058, izdala UE Celje.
gny-209297
Košuta Ivanka, Ozeljan 29, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1929334,
reg. št. 18433, izdala UE Nova Gorica.
gnl-209060
Križman Rozalija, Gregorčičeva 10, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S50879,
reg. št. 674, izdala UE Kranj. gnj-209312
Kunčič Edvard, Zgornje Bitnje 70/a, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 2038695, reg. št. 23352, izdala UE Kranj.
gnb-209245
Kunčič Milena, Tomšičeva ulica 52,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 346404, reg. št. 9448, izdala UE
Slovenska Bistrica. gny-209322
Lahajner Tomaž, Valvasorjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1250593, reg. št. 141821, izdala UE Ljubljana.
gnc-209344
Lauseger Mira, Deteljica 2, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S336104, reg. št.
1371, izdala UE Tržič. gni-209313
Marin Denis, Raičeva ulica 7/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1250065,
reg. št. 223752, izdala UE Ljubljana.
gnb-209295
Marn Matjaž, Trinkova ulica 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S2144507, reg. št. 268928, izdala UE Ljubljana.
gns-209353
Mažgon Natalija, Štefanova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2087718, reg. št. 145035, izdala UE Ljubljana.
gnz-209271
Meglič Zdenka, Ulica Rozke Usenik 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
002032546, reg. št. 75751, izdala UE Ljubljana.
gnw-209274
Milutinović Uroš, Ciril Metodov trg 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 843421, reg. št. 104655, izdala UE Ljubljana.
gnp-209285
Nemanič Ivan, Stanežiče 277d, LjubljanaŠentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567364, reg. št. 44235, izdala UE Ljubljana.
gnn-209258
Pavšič Manja, Križevniška ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1592634, reg. št. 164712, izdala UE Ljubljana.
gnd-209293
Pečar Borut, Semedela 9, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. SI50602, reg. št. 44307, izdala UE Koper.
gng-209265
Perme Branko, Tomšičeva ulica 14,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 17753, izdala UE Lendava.
gnv-209325
Peruničič Vladimir, Ulica Gradnikove
brigade 41, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S1836086, reg. št. 37783,
izdala UE Nova Gorica. gnm-209059
Petrič Marjan, Grintovec 11, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S963603, reg. št. 5278, izdala UE Grosuplje.
gnd-209168
Pirc Angelina, Partizanska ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
2137245, reg. št. 207026, izdala UE Ljubljana.
gnm-209309
Planinšič Neža, Sv. Primož na Pohorju
29, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2069305, reg. št. 9006,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnh-209289
Rabak Nevio, Sv. Anton Pečki 4, Pobegi,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S1500894. gnk-209061
Raičević Dragan, Brilejeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1775801, reg. št. 127950, izdala UE
Ljubljana. gnh-209343
Rajh Damijana, Volčja Draga 103A, Volčja
Draga, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1540951, reg. št. 47211, izdala UE Nova
Gorica. gnj-209062
Smrekar Robert, Sadinja vas, V Karlovce
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1617785, reg. št. 186899, izdala UE
Ljubljana. gnx-209298
Stamenkovič David, Plečnikova ulica 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2053251, reg. št. 112359, izdala UE Maribor.
gns-209153
Stanko Stjepan, Donja Voća, Hrvaška,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BCEGH,
št. S 2203142, reg. št. 6750, izdala UE Metlika.
gne-209317
Ščerbič Leon, Dolnja Bistrica 26,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, reg. št. 13373, izdala UE
Lendava. gnx-209323
Širovnik Bogomir, Ulica Jožefe Lackove
27, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1635590, izdala UE Ptuj. gno-209057
Toplak Ivan, Primožičeva ulica 58,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 2221654, reg. št. 276896, izdala UE
Ljubljana. gnj-209287
Topolnik Iva, Križevci pri Ljutomeru 52,
Križevci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1538346, izdala UE Ljutomer.
gnn-209333
Urbancl Maja, Malgajeva ulica 2a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 49278,
izdala UE Celje. gne-209292
Vedernjak Sonja, Luca 29a, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 65019, reg. št. 11063,
izdala UE Piran. gnd-209118
Voglar Jožica, Senuše 19, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 19, izdala UE Krško. gnt-209327
Vranc Boštjan, Nova Cerkev 21A, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1383088, reg. št. 40272, izdala UE Celje.
gnw-209299

Zavarovalne police
Ajdišek Petra, Jerebova 18, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 334368, izdala
zavarovalnica Tilia. gnr-209254
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Drvenkar Hrvoje, Rajec 15a, Jesenice na
Dolenjskem, zavarovalno polico, št. 258235,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnp-209056
Krajčinović Alenčica, Jamova cesta
66, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
01101811437, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnb-209095
Kropivšek Frančiška, Narof 8, Izlake,
zavarovalno polico, št. 479313, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnq-209055
Šinkovec Anton, Družinska vas 88,
Šmarješke Toplice, zavarovalno polico,
št. 874028, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnw-209049
Vardijan Jožef, Dolenjci 1, Adlešiči,
zavarovalno polico, št. 756870, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnv-209050

Spričevala
Ahmetović Zorica, Žolgarjeva 9, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič Maribor,
izdano leta 1984. m-1773
Bonačič Jan, Razlagova 1, Maribor,
diplomo Pravne fakultete MAribor, izdane leta
2004. m-1745
EKONOMSKA FAKULTETA, KARDELJEVA
PLŠČAD 17, Ljubljana, diplomo Univerze v
Ljubljani Ekonomske fakultete št. 2185 izdane
z dne 23. 6. 2004 na ime Matkovič Borut.
gni-209363
Fidler Tilen, Ribniška 16, Maribor,
spričevalo 1. letnika Biotehniške šole Maribor
– kmetijski tehnik, izdano leta 2000. m-1776
Gaberšek Goran, Ulica Štrauhovih 53,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Borcev
za severno mejo Maribor, izdano leta 2001.
m-1771
Grajfoner Uroš, Cankarjeva 19, Maribor,
indeks, št. 95014132, FERI Maribor. m-1758
Gramc Bogdan, Milčinskega 65, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 1967. gnq-209330
Gravnar Bojan, Horjulska cesta 8, Dobrova, spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu
2. letnika Srednje gradbene šole v Ljubljani.
gno-209361
Gros Matjaž, Zg. Kapla 13, Kapla,
spričevalo za poklic šoferja Kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1996. m-1742
Gržina Miha, Archinetova ulica 5, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2001 in 2002. gnr-209129
Gusič Nadan Janez, Čopova 2, Velenje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje,
izdano leta 1975. gnz-209246
Haliti Bajram, Zrinjskega ulica 19, Maribor,
spričevalo 2. letnika SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1999. m-1744
Indihar Giromi Urška, Karlovica 6,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
trgovske šole v Ivančni Gorici, izdano leta
1997 in 1998, izdano na ime Indihar Urška.
gnf-209341
Jajtič Štefka, Cesta ob ribniku 31, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Trgovske šole v Mariboru, izdano leta
1983. m-1766
Jurič Urška, Čeblarska ulica 24, Orehova
vas, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2004. m-1754
Jurkovič Petra, Flegevičeva 2, Ormož,
diplomo Srednje tekstilne šole Maribor, smer
osebna nega – frizer, izdana leta 1989.
m-1746
Kante Andreja, Kokolova ulica 9, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 1997. m-1748
Kastelic Glorija, Dolenjska cesta 24, Ljubljana, diplomo Srednje upravno-administrativne
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šole v Ljubljani. št. 177, izdane z dne 25. 6.
1991, izdano na Selič Glorija. gnb-209370
Klelenc Monika, Stojnci 99, Markovci,
spričevalo 2. letnika Ekonomske gimnazije
Ptuj, izdano leta 2002. m-1780
Kolarič Valerija, Slatinski dol 25a, Zgornja
Kungota, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole Maribor, izdano leta
1987. m-1757
Lončar Aleksander, Presečno 23, Dobje
pri Planini, spričevalo o zaključnem izpitu
Poslovno komercialne šole Celje, izdano leta
2000. gnx-209248
Lorber Mitja, Kaniža 12/d, Šentilj v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgvsko šole Maribor, izdano leta
2003. m-1765
Lukšič Boštjan, Koroška vas 29/a, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Novo mesto, izdano leta 1993. gnq-209255
Meglič Magda, Jamova 2, Ljubljana, indeks,
št. 26106162, izdala fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani. gnd-209268
Mitrović Maja, Framska ulica 4, Maribor,
spričevalo 3. letnika II gimnazije Maribor,
izdano leta 2005. m-1763
Ornik Srečko, Trotkova 12, Benedikt,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje živilske
šole Maribor – živilski tehnik, izdano leta 1997.
m-1774
Pesel Janko, Dvorjane 10, Spodnji Duplek,
spričevalo o končani OŠ Dvorjane, izdano leta
1976. m-1757
Petan Katja, Škapinova ulica 15, Celje,
maturitetno spričevalo Gimnazije Lava, Šolski
center Celje, izdano leta 1998. gno-209357
Potočnik Anita, Kicar 11, Ptuj, diplomo
Srednje tekstilne šole Maribor – smer tekstilni
tehnik, izdana leta 1989, izdana na Kozel
Anita. m-1750
Pristušek Marija, Brezovec 25, Buče,
diplomo Steklarske šole Rogaška Slatina,
izdana leta 1981. gnp-209256
Pulko Marjan, Ulica Ilije Gregoriča 15,
Miklavž na Dravskem polju, diplomo IKŠ v
Mariboru – strojni tehnik, izdana leta 1982.
m-1761
Raščan Ignac, Vranji vrh 86, Sladki
Vrh, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske šole v Ptuju, izdano leta 1967.
m-1764
Repič Roky Robert, Brstje 7, Ptuj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2002. gns-209228
Rutar Marko, Župančičeva 4, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1., 2. in 3, letnika SŠGT
Ljubljana, izdano leta 1997, 1998 in 1999.
gnt-209052
Sevčnikar Mateja, Letuš 108/b, Šmartno
ob Paki, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Celje, št. 450, izdano leta 1985. m-1775
Simić Goran, Cesta v Gorice 139,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Boris
Kidrič. gnj-209362
Simon Matej, Cankarjeva 4, Maribor,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje elektro
računalniške šole v Mariboru, izdano leta
1995, 1996 in 1997. m-1770
Skela Ksenija, Ulica 8. februarja 15a,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 3.
letnika Srednje ekonomske šole Maribor,
izdano leta 2004. m-1755
Tabaković Ferid, San Leandro Ca 94578,
California, diplomo Srednje šole tehničnih
strok Franca Leskoška Luke, izdana leta 1991.
gnr-209354
Volc Peter, Bezje 8, Kranjska Gora,
spričevalo 1 in 2. letnika Srednje ekonomske
šole v Kranju, izdano leta 1996 in 1997.
m-1760
Vurcer Bogdan, Zbigovci 46, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Maribor – smer varilec, izdano leta
1989. m-1749
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Zimet Simona, Smetanova 38/a, Maribor,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor, izdano leta 2001. m-1779
Žagar Andreja, Bračičeva 4, Kočevje, indeks,
št. Gimnazije Kočevje, 1989. gnx-209048
Žlajpah Luka, Polje, cesta XXXVIII 16b,
Ljubljana-Polje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Šiška Litostroj.
gne-209342
Žunkovič Justina, Dolena 65/db, Ptujska
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za trgovinsko dejavnost v Mariboru,
izdano leta 1986. m-1767

Ostali preklici
Andrejč Janez, Murski Petrovci 1/a, Tišina,
študentsko izkaznico, št. 71040101, izdala
Biotehnična fakulteta v Ljubljani. gny-209347
Bauman Sonja, Jurovska 224, Lenart v
Slov.goricah, delovno knjižico, reg. št. 14071,
izdala UE Lenart. m-1778
BETI METLIKA D.D.,, Tovarniška 2, Metlika,
izvod licen skupnosti za vozilo Renault Master
Furgon 2,8, reg. št. NM 32-44L. gni-209263
Bučar Gorazd, Polanska 6, Orehova
vas, vozno karto, št. 00438 – smer Maribor
Slivnica. m-1759
C.D.Transport, Dušan Cimerman s.p.,
Metliška cesta 37, Črnomelj, dovolilnico za
državo Hrvaško – tretja država, št. 5663, koda
E0 85020, izdana pri Obrtni zbornici Slovenije.
gny-209072
CERTUS MARIBOR D.D., Linhartova ulica
22, Maribor, licenco avtobusa z reg. št. MB L6
– 936, izdana 20. 11. 2002. gnh-209264
Čepek Barbara, Selnica ob Muri 16,
Ceršak, vozno karto, št. 1928, izdal Certus
Maribor. m-1783
Čerček Janko s.p., Sokolska ulica 101,
Maribor, nacionalno licenco, št. 010388
za vozilo Peugeot Boxer 2,4 z reg. št. MB
LARGO. gnj-209262
Drvarič Zorica, Ljubljanska 17/b, Maribor,
delovno knjižico. m-1777
Dvornik Aleš, Paška vas 30, Šmartno ob
Paki, študentsko izkaznico, št. 93558199,
izdala Fakulteta za strojništvo v Mariboru.
m-1769
Habjan Anže, Spodnje Blato 19C,
Grosuplje, študentsko izkaznico, št. 19423114,
Ekonomska fakulteta. gnc-209369
Huth Edvard, Župančičeva 7, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 19322765, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gny-209247
Kljun Jože s.p., Harije 53/b, Ilirska Bistrica,
nacionalno licenco, št. 1471 za tovorno vozilo
z reg. št. KP 29-21A. gne-209267
Kockar Goran, Varpolje 1, Rečica ob
Savinji, ADR certiﬁkat, št. 01740. gne-209067
Kokot Anja, Grčarjeva 36, Maribor,
študentsko
izkaznico,
št.
61229705,
Pedagoška fakulteta. m-1753
Koren Blaž, Ložnica 18, Velenje, certiﬁkata
za prevoz nevarnega blaga št. 017722, izdan
16. 11. 2002 pri MNZ. gns-209053
Korošak Serčič Maja, K cerkvi 16, Orehova
vas, vozno karto, št. 2520. m-1743
Krumpak Igor, Ulica Božidarja Jakca 17,
Portorož – Portorose, pilotske izkaznice št.
00007, izdane 24. 2. 2004 pri Upravi RS za
pomorstvo v Kopru. gnz-209071
Kunovac Mujesira, Vidmašče 2, Sežana,
študentsko izkaznico, št. 68040432, Fakulteta
za manegment. gnr-209054
Lampe Marija, Gregorčičeva 26, Maribor,
delovno knjižico. m-1751
Lapajne Beno, Ljubljanska cesta 13G,
Trzin, delovno knjižico. gnf-209266
LUKMAR JOŽE s.p., Cesta Borisa Kidriča
3, Zagorje ob Savi, izvod licence skupnosti za
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vozilo Volvo 12-42TB, z reg. št. LJ Z0-33M,
izdan 13. 10. 2004. gnc-209069
Marin Tina, Stantetova 4, Maribor, delčovno
knjižico, št. 27118. m-1762
Matovič Katja, Pot Sodarjev 20, Ljubljana
Šmartno, študentsko izkaznico, št. 41040009,
Medicinska fakulteta. gnv-209250
Mohar Aleš, Robova cesta 17, Vrhnika,
delovno knjižico. gnb-209070
Može Martin, Plemberk 3, Stopiče, orožni
list, št. OL 140044, izdala UE Novo mesto,
19. 3. 2002. gnw-209074
O.T. I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnico za Romunijo – tretja
država (642/14) 305673, 305673 in 305674.
gnf-209066
Orehar Jurij, Grogova ulica 7, Naklo,
delovno knjižico. gnw-209349
Otoničar Polona, Hrašče 49, Postojna,
delovno knjižico. gno-209257
Pejić Miroslav, Mali Lipoglav 80, ŠmarjeSAP, osebno delovno dovoljenje, št.
99289955601. gnv-209350
Peterlin Sašo, Spodnji Brnik 101, Cerklje
na Gorenjskem, nacionalno licenco, št. 9631
za vozilo Peugeot Boxer 2,5D, reg. št. KR
61-91K. gnf-209270
Piškur Jože s.p., Gostinčičeva ulica 1,
Ljubljana Šmartno, licenco, št. 2115 za tovorno
vozilo z reg. št. Lj E5 – 60E, izdana 10. 1.
2005. gnz-209321
Polše Alen, Sokolska 17, Maribor, delovno
knjižico, št. 20482, izdala Ue Maribor.
m-1772
Saiti Mergina, Slovaška ulica 7, Maribor,
delovno knjižico. m-1747
Savković Dragoljub, Stanetova 1, Celje,
delovno knjižico. gnq-209355
Seršen Jožica, Sp. Boč 25a, Selnica ob
Dravi, vozno karto, št. 3581, izdal Certus
Maribor. m-1756
Skerget Simona, Ziherlova 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 25006402, Fakulteta
za arhitekturo. gnw-209249
Stepančič Ferry, Škrabčeva ulica 25D,
Ljubljana, delovno knjižico. gnp-209360
Šega Edvard Miroslav, Obirska 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-209346
Šetina Mojca, Čučkova ulica 25,
Ljubljana, vozno karto, št. 00091, izdal LPP.
gne-209367
Tojnko Gregor, Pod Urbanom 1/a,
Kamnica, študentsko izkaznico, št. 51040768,
izdala Fakulteta za kmetijstvo v Mariboru.
m-1768
Trunkl Gorazd, Ugovec 27, Oplotnica,
študentsko izkaznico, št. 71145991, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-1781
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
preklicuje preklic indeksov za naslednje študente: Rebec Nejc, Groharjevo naselje 28,
4220 Škofja Loka, Sporn Jakob, Malenškova 9, 1000 Ljubljana, Sobotič Dimitrij, C.K.O.
16, 8281 Senovo, Rink Peter, Spodnje Pirniče 10/D, 1215 Medvode, objavljene v Uradnem listu RS, št. 108 z dne 2. 12. 2005,
Ob-33332/05.
VARNOST KOPER d.o.o., FERRARSKA
ULICA 10, Koper – Capodistria, Pooblastilo za
nošenje orožja št. PN 000060045, izdano na
Gregorič Ugo, Dolinska cesta 17/e, Koper, za
polavtomatsko pištolo Baretta kalibra 7,65mm
s tov. št. A-24595, izdala UE Koper, 14. 10.
2002. gne-209075
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Volek Andreja, Cesta 69, VidemDobrepolje,
študentsko
izkaznico,
št.
01004273, Pedagoška fakulteta. gny-209372
Zika Jože, Zikova 1, Kamnik, službeno
izkaznico, št. 010245, izdal Sintal Ljubljana.
gnu-209301

Zika Jože, Zikova 1, Kamnik, orožni list, št.
PN 3835, izdala UE Kamnik dne 13. 6. 2005.
gns-209303
Žgajner Matjan, Zg. Voličina 69, Voličina,
vozno karto, št. 7079, smer Maribor – Voličina.
m-1752
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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

9181
9181
9181
9181
9182
9183
9183
9189
9194
9201
9201
9203
9204
9204
9216
9220
9225
9225
9226
9229
9230
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9249
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9249
9250
9250
9250
9250
9251
9252
9253
9253
9257
9257
9265
9265
9265
9265
9266
9266
9266
9268
9268
9268
9268
9270
9270
9271
9271
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